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FOREWORD 

Tt is with great pleasure that the first part of Mallavadi’s 
Nayacakra with Simhasiri’s commentary, Nyāäyāgamānusāriņī 
the most important work not only on Jainism but on Indian 
Philosophy, is now presented to the world of scholars as 
No. CXVI of the Gaekwad’s Oriental Series. The publication 
of this work started twenty years ago was unfortunately delayed 
on account of the sad and untimely death of the first editor, Muni 
Sri Caturavijayaji, in Bikaner in 1944 A. D., at the young age 
of 49, when 282 pages of the work were printed, The editor 
the distinguished pupil of Daksinavihari Sri Amaravijayaji 
Maharaja, was already known to scholars as early as 1928 by his 
edition of Jainastotrasamuccaya. He later on enjoyed reputation 
as a great scholar by editing the two parts of Jainastotrasarhdoha 
in 1932 and 1936 respectively with very learned introductions 
full of literary and historical information. It was evidently not 
an easy task to find out another competent person to complete 
the work of Muni Sri Caturavijayaji. At last in 1947 the choice 
happily fell on Pandit L. B. Gandhi, the learned Jain Pandit of 
the Oriental Institute, who carefully edited the work from pages 
233-314 (upto the end of the fourth chapter) with an introduc- 
tion giving detailed information about the author and the commen- 
tator, an outline of the work, the list of works and authors 
quoted by the commentator in the first four chapters and a critical 
note on the MSS. on which the text is based. It is gratifying 
to note that the early announcement of the publication of this 
work in the GOS. inspired others to undertake the work for 
publication, and the two parts comprising six chapters edited 
by Acirya Sri Vijayalabdhastrisvara were published from 
Chani in 1948 and 1951 respectively. The Jaina Atmananda 
Sabha of Bhavanagar is also contemplating to publish the work 
which is being edited by the well-known scholar, Muni Sri 
Jambivijayaji Maharaja’, who has already contributed to the 
study of Mallavàdi. We eagerly await the publication of 
this edition. 

1 Of. Sri Atmananda Prakiss Vol. 45, Nos. 7,9,10; Feb, May and 
June 1948. 



II FOREWORD 

The work, Dvadagaranayacakra, more popularly known 
as Nayacakra, of Mallavadi is unfortunately not available by itself, 
but is preseved in the form of Lammata in the text of pem 
commentary of 18000 $lokas. The original text of the Nayacakra 
has, therefore, to be restored from the extensive commentary— 
a very difficult task indeed! The first editor simply put the text 
of Nayacakra quoted in the commentary in black types, a method 
which had to be followed by his successor. There is, however, 
one verse, Vidhiniyama'......, which has been definitely attributed 
to Mallavadi in many Jain works, both biographical and philoso- 
phioal, and which seems to have been the basis of the Nayacakra 
itself. 

The Nayacakra, which is accepted as authoritative by both 
the Svetambaras and Digambaras, discusses twelve Nayas in 
twelve chapters called Aras—spokes—of a wheel with its twelve 
spokes meeting in the navel in the form of the Syadvada with a 
felly consisting of three parts, a conception which is quite peculiar 
to this work, although the general concept of a wheel of one type 
or another is not unknown in Vedic and Buddhist literature. The 
concept is very well explained by Sirhhasiri in his commentary the 
relevant portion from which is quoted in the Sanskrit introduction 
(pp. 31-32) te this edition. The commentator, Sirhhasüri, refers 
to the works on Naya written by the authorities earlier than 
Mallavadi*, and the list mentions the works such as Sanmati and 
Nayavatara, evidently of Siddhasena Divakara, and Naptasatara- 
cakra dealing with the seven well-known Nayas with one hundred 
sub-divisions of each. This remark of the commentator, which 
throws light on other important problems, is quite sufficient 
to show the significance of the title, Dvadagaranayacakra. The 
work of Mallavadi is, therefore, an abridgement of more extensive 
works of his predecessors. 

The doctrine of standpoints, otherwise known as the 
doctrine of the relativity of Truth, seems to have been adopted 
even in the Vedic and Buddhist works. The well-known passage, 
kam sad viprà bahushé vadant? and the Parable of the Blind - 
men and the Elephants (Udàna Sutta) clearly show that the 

1 Nayacukra GOS. p. 8. 
. 2 Cf Sanskrit introduction, pp. 27—28. 

3 RV.L 104. 46. 
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thinkers are aware of the doctrine of standpoints. Even the Jain 
writers take pains to show how other schools of thought have 
tacitly followed the doctrine of Naya in ope form or another. 
It must be, however, admitted that Jainism undoubtedly deserves 
the credit of formulating so early the doctrine of the relativity: of 
Truth. Jainism primarily stands for the doctrine of Ahimsa, and 
this very doctrine first applied to physical life was naturally 
extended to intellectual outlook, which became most liberal, 
and this is the most remarkable contribution of Jainism to Philo- 
sophy. The fact that the Problem of Truth has also been 
discussed in modern times by writers like Dr. Wildon Carr 
shows its everlasting importance. The Jaina doctrine of Aneka- 
ntavada—manysidedness of Truth—appears in the two forms viz. 
Naya and Syádvàda, Naya is the analytical approach, while the 
Syadvida is the synthetic approach, and it is by means of this 
synthesis of opposites that an attempt is made to establish 
perfect harmony everywhere. 

The doctrine of Naya can be easily traced to the earliest 
Agama literature, and Simhastri has actually tried to show 
at the end of every chapter in his commentary on the Nayacakra 
how particular Nayas are based on the sacred literature. The 
history of the Jain literature clearly shows that both Naya and 
Syadvada passed through several stages before they assumed 
their present form. Umisvati', for example, first recognises 
five varieties of Naya with their sub-divisions, while Siddhasena 
Div&kara* first recognises two principal divisions of Naya and 
later on refers to six varieties. Inthe case of the Syadvada 
also, there are only three propositions in the initial stage, and 
it is only at a later stage that we find the seven propositions. 
As Reality is defined in Jainism as one possessing the attributes 
of creation, destruction and stability’—an interesting example 
of the doctrine of Anekanta—it can be viewed from many points 
of view. The view-points are thus infinite and so also the Nayas, 
Siddhasena is, therefore, perfectly right when he remarks that 
there are as many Nayas as the ways of expression. Siddharsi 

Tattvartha, I. 34,35. 

Sanmati I. 3-5. 

Tattvartha V. 29. 

Sanmati ITT, 47. भिर Co bo हन 
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in his commentary-on Nyiyavatara (v. 29) and Mallisena in his 
Syádváàdamaüjari on Anyayoga ( v. 28) clearly say that although 
the Navas are infinite they have discussed only seven Nayas 
in view of the old tradition. Even Sirhhasiiri tries to show how 
the popular Nayas ean be,included in the twelve Nayas of 
Mallavadi. 

The doctrine of Nayas is discussed in the works like 
Tattvarthabhasya, Nyá&yavatüravivrti and SyadvadamaiijarI and 
in the works of Haribhadra and Devasiri. Later on many 
special treatises such as Nayakarnika, Nayatativa etc. were 
written on the subject with the result that a regular literature 
on Naya came into existence. As the titles of all these works 
contain the word Naya the literature may be aptly described as 
the Naya literature, like the Siddhi literature in the Vedanta 
School.* 

Mallavadi’s treatment of the subject is no doubt quite 
original. He has examined the views of other thinkers, and 
pointed out their weaknesses and established the correctness 
of the Jain doctrines. This procedure of the author enhances 
the importance of his work as it takes the survey of all the 
contemporary philosophical currents which would throw wonderful 
light on the History of Indian Philosophy. The Nayacakra 
and its Commentary in fact mention many works and passages 
which are not known through other sources. The Nayacakra 
with the commentary of Simhasiri, like the Buddhist philo- 
sophical work, Tattvasahgraha of Sàntaraksita with Kamalagila’s 
Pafijika (GOS. Nos. 30, 31), therefore, deserves a critical 
study at the hands of all the students of Indian Philosophy. 
The list of works and authors’ quoted by Sirhhasiiri in the first 
four chapters will give a fair idea of the extent of literature 
utilized by him. 

The first chapter which deals with Vidhi Naya first of 
all shows the nature and purpose of the work, defines Saminya 
and Visesa and criticises the Samkhya concept of Pradhina 
and the Buddhist idea of Pratyaksa, making a reference to 

1 Cf Mm. Prof. Kuppuswami Sastri’s introduction to Mandana Miéra’s 
Brahmasiddhi, p. XXI. | 

2 Cf. Sanskrit introduction pp, 35-36. 
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Dinnaga’, thus winding up the discussion on Jiianavida. The 
second chapter treats of Vidhividhi Naya and examines the 
several doctrines such as Apauruseyatva, Asatkairya, Purusa, 
Niyati, Kala, Svabhava and Vivarta—undoubtedly a very inter- 
esting discussion. The third chapter discussing Vidhi-ubhaya 
Naya examines the Purusa and his states, the three qualities— 
Sativa, Rajas and Tamas—and Sukha, Dukkha and Moha, the 
Asatkaryavida, the Pradhana, the cause and effect and the 
problem of God as the Creator of the world. The fourth chapter 
dealing with Vidhi-Niyama Naya continues the discussion 
on the problem of God. This is in short the nature of the first 
four chapters which are published in this Volume. 

The whole biographical literature on Mallavüdi except the 
Mallavàdikathà in Prakriti? which was unfortunately not made 
available to the second editor by the Trustees of the Sanghavi 
Pada Bhandar at Pattan, has been very systematically presented 
in the Sanskrit introduction, It tells us that Mallavadi, the 
Prince of disputants, was a great logician, living in Valabhi in 
Saurüstra, that he was an advocate of Yugapadupayogavada, 
that he composed Dvadagaéranayacakra, with the well-known 
Arya verse, Vidhiniyama...and a commentary on the Sanmati 
Prakarana of Siddhasena Divakara not available ak present, that 
he defeated in Broach the Buddhist opponent, Buddhananda, 
who had previously defeated his maternal uncle Jininanda, and 
that he eonquered the Bauddhas and their Spirits in the Vira 
Sarhvat 884 (= Vikrama Sarhvat 414 ). 

It is thus clear from this account that Mallavadi flourished 
in the first part of the fifth century of the Vikrama era and was 
not earlier than Siddhasena Divàkara. The text of Nayacakra as 
preserved in Sirhhasüri's commentary contains a reference to 
Siddhasena Divàkara?, to Dinnaga* and to the views of Bharbrhari? 
in many places. Siddhasena also has utilized Dinnaga’. Both 

Cf, Nayacakra p. 52. 
Of. Catalogue of manuscripts at Pattan Vol. I, p. 195; GOS. No. 76, 
C£, Nayacakra, p. 271. 
C£, Nayacakra, pp. 51,52 and 79, 
Cf. Nayacakra, pp. 95,278 etc. 

. Of, Pandit Sukhalalji and Pandit Bechardasji. Sanmati Prakarana 
introduction pp. 135-137, second edition, 1952, Ahmedabad; Pandit, 
Dalsukh Malavaniya: Nya&yavataravartikavrtti pp. 287-297, Singhi Jain 
Series, No. 20, 1949, Bombay. . 

Ge Ol wm C2 bo m 
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Siddhasena and Mallavidi must have, therefore, flourished after 
Dihnága who himself has quoted two Karikas 156 and 157 from 
the second Kanda of Bhartrhari’s Vakyapadiya’. Bhartrhari, 
the author of Vakyapadiya, was the pupil of Vasurüta who 
erivicized Vasubandhu, the. teacher of Dinnaga. Thus both 
Bhartrhari and Ditniga were contemporaries, and as such 
Bhartrhari referred to by the Chinese traveller Itsing as a 
Buddhist scholar must be different from Bhartrhari, the author 
of the Vakyapadiya, who was a Vedic follower of Advaitavàda. 
As Mallavadi refers to Siddhasena Divakara and does not refer 
to Jinabhadragani ( V. S. 666 ) he cannot be very much removed 
from Siddhasena Divakara, and there is nothing to prevent us 
from supposing that both Siddhasena and Mallavadi were contem- 
poraries", Siddhasena is supposed to have flourished-at the end 
of the fourth century of the Vikrama era or the beginning of the 
fifth century’. The tradition of Mallavadi’s conquest over Bud- 
dhists in the V. S. 414 accords very well with the date of 
Siddhasena, It can, therefore, be stated that Mallavadi, the 
Svetambara Acarya, flourished between the last part of the 
fourth century of the Vikrama era and the first half of the fifth 
century’, 

There 18, however, one point which deserves consideration 
in connection with the date of Mallavadi. There is a work called 
Dharmottaratippana ( Paricchedas 1-8) attributed to Mallavadi’, 
The MS. at Pattan is described as damaged and written in V. S. 
1281 while one of the two MSS. at Jesalmere is described as 
consisting of 1300 élokas. The title of the work shows that the 
work seems to be a commentary on Dharmottara’s commentary 
on the Nyüyabindu of Dharmakirti, the well-known Buddhist 

1 Cf. Mini Sri J ambüvijayajts article on Mallavadt and Bhartrhari’s 
date, Sri Jain Satya Prakaéa, Vol. 17, No. 2, Nov. 1951, pp. 26-30, and 
Buddhiprakáía Vol 98, No, 11, Nov. 1951; pp. 332-335. Also 
H. R. Rangaswamy Iyangar: Bhartrhari and Dihnàga, JBBRAS 
Vol. 26, pt. 2, 1951; pp. 147—149. 
Of, Pandit Sukhalalji and Pandit Bechardasji: S&nmati, intro, p. 69, 
Cf. Sanmati : intro, p. 114. 

. ,C& Banmati: intro. p. (9; Pandit Dalasukh Malavaniya: ibid, p. 141. 
, Of, Sanmati, intro. pp. 65-66. 
CE Catalogne of MSS. at Pattan, Vol, I, GOS, T6, p. 375; Catalogue of MRS, at Jesalmere, GOS. 21, pp. 4, 14, 

c Cc B Q5» b2 
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logician’, As the Pattan and Jesalmere- MSS. were not 
available to us, we made inquiries about the MS. in other places 
with a view to ascertaining whether this work of Mallavadi 

18 identical with the N yayabi ndutikatippani published in the 

Bibliotheca Buddhica No. XI at St. Petersbourg in 1909. Our 

inquiries show that there is one MS. ( No. 288 of 1878-74 ) in 
the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, which was 
bought at Jesalmere and was perhaps copied from the palm-leaf 
MS. in the Jesalmere Bhandar. We are informed by Prof P K. 

Gode, M. A. the learned Curator of the Bhandarkar Oriental 

Research Institute that the MS. and the printed text in the Bib 

liotheca Buddhica No, XI are identical. We are no doubt most 

grateful to Prof. Gode for this valuable information. The author 
of the Nyàyabindutikàtippagi mentions the authorities such as 

Dihnàga, Sabaraswàmi, Kumarila, Bauddnas, Naiyayikas, Carva- 

ka, Vedantavadi, Sarnkhya and Vaiy&karanas, but does not refer 
to Jainism and the Jain works on logic. He is, therefore, different 

from the author of the Nayaeakra. At any rate this Mallavadi, 

the commentator on Dharmottara’s commentary, must have 

flourished after Dharmottara (9th Cen. A. D.) and even on 

this ground should be distinguished from Mallavadi, the author 
of the Nayacakra’. 

Simhasüri, the commentator of the Nayacakta, quotes the 

three Gathis which appear in the Visesavasyakabhasya of Jina- 

bhadra who composed the Bhasya in the V. S. 666, but does not 

refer to Dharmakirti (second half of the 7th century A. D. ). 

He must have, therefore, flourished in the earlier part of the 7th 

century A. D*. The commentary which has fully drawn upon 

all the important works not only of Jainism but also of other 

Systems of Indian Philosophy bears testimony to the profound 

knowledge of Simhasiri. 
BARODA, | GENERAL EDITOR 

26-6-1952 

1 Dharmakirti’s Ny&yabindu with Dharmottara’s commentary is published 

in the Kashi Sanskrit Series, No. 22, 1924 A. D. 

2 Of. Sanmati, intro. p. 115; Muni Sri Jambüvijaysji: Srt Jaina Satya 

Prak&éa Vol 17, No.7, April 1952, p.126; Catalogue of MSS. at 

Jesalmere, GOS. 21, intro. p. 29. » 

3 Of, Sanmati: intro. p. 65, 6th or 7th century of the Vikrama era. 

Muni Sri Jambavijayaji: Sri Atmananda Prakāśa Vol. 45, No. 7, 
Feb. 1948, p. 137. 
T 





प्राचीने भारतवर्ष तार्किकेपृत्कृष्टरूपां प्रसिद्ध प्रावता मलवादिना निर्मितस्तर्ककक- 
शोऽपि विशदथुक्तिविशिष्टो नयचक्रनामाऽगं ग्रन्थः प्रमोदावहो भविष्यति प्रतिभाशालिनाम्। 

सुप्रसिद्धेन आचार्यशरीहेमचन्द्रेण निर्मिते सिद्धहेमचन्द्रामिधे निजे शब्दानुशासने 
'उत्कृष्टेडनुपेन' इति २।२।३९ सूत्रस्य RA अनु मह॒वादिन तार्किकाः’ 
इत्युदाहरणद्वाराः प्रतिपादितं खढत्कृष्टत्वं तार्किकेषु म्वादिनः | असाधारणप्रतिमावतोऽस्य 
विदुषः कतिचित् चरित्राण्यप्युपलभ्यन्ते चित्तचमत्कृतिकराणि माकृत-संस्कृतन्माषायां 
amit: कविभिविद्वदूमिश्च रचितानि गय-पद्यमयानि, यत्र नयचक्ररचनासम्बन्धतथा 
राजसभायां तद्विहितो बौद्धवादिविजयप्रसङ्गोऽपि वर्णितो बिढोक्यते । मारतीय- 
वादिविद्वदूवृततान्तजिज्ञासूनामितिहासगवेषिणां पाठकानां प्रमोदायात्र कानिचित् समुदु- 
प्रियन्ते । पत्तनखभाण्डागारीयग्रन्थसूच्यां ( ए. १९४-१९५ ) या प्राकृता मह॒वादि- 
कथाऽस्मामिमिर्दिष्टा, सा सं. १२९१ वर्ष लिखिता ताइपत्रीयपुखिका नाधुना प्रापेति 
तां, कथां नात्र प्रादशेयम् | 

[१] 
प्रायो विक्रमीयद्वादशशताब्धा उत्तरार्धे विद्यमानो भन्रेश्वरसूरिः प्राकृतभाषामस्यां 

कथावल्यां नयचक्रनिमोणसम्बद्धां गयां मवादिकथामित्थं सूचयति स~ 
“वायग-समाणत्था य सामण्णओ वाइ-समासमण-दिवायरा | भणिय च- 
“वाई य खमासमणो, दिवायरो वायगो चि एगो(गोट्टा । 
पुन्व-गयं जस्सेसँ(मं), जिणागमे तम्मि(स्सि)मे नाम ।! 
विसेसओ पुण पुव्व-गयं वाउ(इ)ता जो वायं WIS समत्थो, सो वाई नाम जहा 

REN Ril मह्वाय(इ)-कहा मण्णइ- 
मरुयच्छे जिणाणंदो नाम सूरी । तहा तत्येव बुद्धाणंदो नाम वाई। तेण य “जो 

वाए पहारिस्सइ, तद्दरिसणेह(ण) न faz ति पइण्णाए दिण्णो दि(जि)णाणंदसूरिणा 
सह TA | तहा[म]वियव्वयाए पहारिय सूरिणा । तओ सो नीसरिउं संघेण समं wea- 
च्छाओ गंतुं ठिओ वलहिपुरीए। सूरि-मगिणीए geedt नाम । तीसे य अजियजसो 
ज्ञक्खो AST य नाम तिण्णि पुत्ता; तेहि य समं पव्वइया | सूरि-समीवे निस्सेस-गुण- 

Wo Fo IAAT २ 
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संपण्णा य सा जाया सव्व-सम्मय R ठाविया समुद्दाएण सूरिं विण्णवित्नु पोत्यु(त्थ)- 
याइ-धम्मो[व]गरण-चिंताए। विउसीकया य सूरिणा सव्व-सत्यत्ये ते भाणिज्जा sg 
पुव्वगयं नाय]चकगंथ; जओ पमाणप्पवाय-पुव्लुद्धारो बारसारओ भ(न)यचक्कगथो । 
ये(दे)वयाहिद्दित]स्स अरयाणं बारसण्हं पि पारंभ-पज्जतेसु चेइय-संघ-पूया-विहाणेण काय- 
व्वमवगाहणं ति पुव्व-पुरिस-द्विह(ई) | मय(इ)मेहाइसय-संपण्णो य quos दटुमपुव्व 
पि पोत्ययं सयमेवावगाहेइ | विहि(ह)रिउकामो य सूरी तत्येव hp मलचेल्नयं दुल्लहेवि- 
समक्खं त मणइ- Wer! मा अवलोएजसु नयचक्क-पु]त्थय | विहरिए य देसंतरेसु 
सूरिम्मि मह्लेण fara चा(वा)रित्त्य ति अजञयं ति चितिऊण अज्जया-विरहे उच्छोडियं 
नयचक्क-पोत्थय | वाइयाइ तम्मि पढमा अज्ञा जहा-- 

“विचि-नियम-भङ्ग वृत्ति-व्यतिरिक्तत्वादनर्थकवचोवस्। 
जैनादन्यच्छासनमलतं भवतीति वेधम्यम्।” 

acts थ सो जावेमं निमीलियच्छो बहुमंगेहिं तावाविहि ति हिरियं ते(तं) पुत्थयं 
देवयाए | चिरं च वियप्पिऊणुम्मीलियच्छो तमपेच्छतो विसण्णो qi | तहा य ag पुच्छि- 
एणजाहि ए(प)साहिओ तेण सब्भावो। तीए वि समुद्दायस्स। सो वि नत्यि इमं पोत्थय- 
मण्णत्थ कत्थयइ, ता न सुंदरं कयं वोत्तु गओ महाविसाय | तओ नयचकुम्मा-हिओ 
मल्लो भणइ-'होहं गिरि-गुहा-वासी वछ्ल-मोई य । नयचक विणा अहं? r$ चेमं ae 
यरमुद्देगि] गओ समुद्दाओ | “पिडिजिहिसि तुममेवं वायपत्तेहि' ति dt eun विगइ- 
परिभोगे d निबंधउ(ओ) य “चाउम्मासय-पारण-पत्थिय तं काह? ति पव्वण्ण-पइण्णो भलो 
गंतुं बलहि-पञ्चासण्ण-गिरिहडरूय-डागरिगा-गुहा-पट्ठिओ | तं चेवावहारियं नयचक्काइम- 
सिकोग जक्षाबंतो | पडियमाति य तं तत्थेय(व) गंतुं मत्त-पाणाईहि साहवो । आरो(रा)हेइ 
य तव-पूयाईहिं विसेसओ सुयदेवयं dat । दिन्नोउव[ओ]गा य सा रयणीए महं भणइ- 
eh) fer? तेण भणिय-'वल्ला' | पुणो य गएहिं sft wee देवी भणइ- 
'केण | wer भणिय-“घयनगुडेण?। तओ अहो ! मइ-पगरिसो ! त्ति समावञ्जिया 
देवी मणइ-“भो ! मग्गेसु fed | मो भणइ-“देखु नयचक्क-पोत्थयं । देवी A- 
'निप्फबिद्दी तुहाबहारिय-सिढोगो Ra पुव्ववाओ सविसेसे नयचक्कगंथो' ति ay 
जाणाविउ च तमत्थं संघस्स गया सट्टाण | महचेष्ठओ वि तहेव विरइय-नयत(च)कगंथो 
पवेसिड(ओ) वल्हीए संघेणाणाविओ जिणाणंदसूरी । तेणावि जमत्थि पुव्वगयं d 
वायानिऊणाजियजस्सो(स-)जक्खेहि सह मछो निवेसिओ सूरिपए । जायाई तिण्णि वि ते 
बाइणो । aat बिरइओ अजियजसो वाथगो निओ पमाणगंथो वि, अजियजसो वाई 
साम षसिढो । TS च दरिसण-मालिन्-मूळं गुरु-परिभवं अरुवच्छे गओो qgqu | 
पण्णविजों राया । संझतविया उ अणेण घुद्धाणमो(दो) सव्वट्टिया पुन्व-पइष्णा | तओ 
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भणियव्वेहिं को जपिही पढमं !। बुद्धाणंदो भणइ- 'जित्तो जग्गुरू, तस्सीसेणिमिणा बालय- 
एणं मे का गणणा P तो दिण्णो मए एयस्सेव वरायस्स अग्गे वाओ | तओ अणुण्णाएणं 
छेय-पुरिसेहि बहुवि[य]प्प-पडिवियप्पाउल-सुवण्णसियमविच्छिण्ण-वाणीर मल(छ)- 
वाइणा जा छद्दिणाणि | सत्तम-दिणंते य 'दूसेउ -तावेत्तियमणुवएउं बुद्धाणंदो' fa वो 
Tat AZT रायाईया | | 

बुद्धाणदो वि गओ निय-बिहरियाए । संभालेंतो य मलवाय(इ-)मणियमणुवायत्थं 
वि yet तब्वियप्पाडवीए | तउ(ओ) संबु(खु)द्वो हियएण | से दीवोए विसिउणोवरिगे 
feci मित्तीए तब्वियप्प-माळं, तहा वि न सुमरेइ | तओ “कहमणुवहस्सं £ ति छुप्पि- 
(खुब्मि)एणं तत्येव मओ बुद्धाणंदो | मिढप्पिएव(य) रण्णो5555 भाजणो | ver नागओ 
बुद्धाणंदो त्ति विसज्जिया तग्गव(वे)सगा पुरिसा। ते वि गंतूण गया भणेति- देव ! 
उस्सूर-सुत्तो नज्नुइ वि विसुज्झइ बुद्धाणंदो' ति साहिय॑ तप्परिवारेण | रण्णा वि “अहो! 
न कोसलिया से ट्वी(दी)ह-निद्दा, ता सम्मं नाऊगागच्छह! ति वोत्ते पुणो पट्टविया पुरिसा। 
तेहिं बि गंतुं फाडाविय-कवाडेहिं Rat उन्वरिगा-मज्झे मओ बुद्धाणंदो। तं च साहियं रन्नो । 

एत्थतरम्मि य मुक्का गयणत्थाहि मह्कबाइस्सोवरि सासणदेवयाहिं SAAT | साहिओ 
य रायाईणं जहावड्टिउ(ओ) बुद्धाणंद-वुत्ततो । तो तेउं(त) च नाउ 'पराजिय'ति नीसारिउ- 
कामो वि बुद्ध-दरिसण राया निवारिओ मछवाइणा। तओ. रत्ना अ(आ)णाविओ 
जिणाणंद-प्पमुहो संघो भरुयच्छे, ARA महाविभूईए । वक्खाणिओ य मछवाइणा 
विहि-पुव्वणे(यं) नयचकगंथो | एवं च तित्थ-पभावगो बिहरिउं WERTE गओ देवलोयं 
ति । म्वाइ त्ति गयं । जो उण मछवाई व पुव्बगयावगाही खमा-पहाणो समणो सो 
खमासमणो णाम, जहा आसी इह dud देवलोय-गओ जिणभद्दि(इ)गणि-खमासमणो | 
feng च तेण विसेसावस्सय-चिसेसणवई-सत्थाणि; Ag केवलनाण-दंसण-बियारा- 
qut पयडियामिप्पाओ सिद्धसेण-दिवायरो ।” 

-— प्रा. कथावरल्यास् ( अप्रकाशितायां पत्तनस्थायां ताडपत्रीय-पुखिकायां ता. 
२९८-२९९, वटपद्रीय-प्राच्यविद्यामन्दिरीयप्रतिकृतो ) 

[२] 
वि. सं. १४२२ वर्ष सब्ठतिलकाचार्यविरचितायां सम्यक्त्वसप्तति-वृत्तौ वादिप्रभावक- 

परिचये प्राकृतभाषायां पद्यमय प्रतिपादितमीरक् मल्लुवाद्चिरितम्-- 
१ “श्रीसङ्कतिङकाचायोस्तत्पदाम्मोजरेणवः | सम्यक्त्वसप्ततेद्ेत्ति विदृघुस्तस्वकोसुदीम् ॥ 

अस्मच्छिष्यवरस्य सोमतिछकाचायोनुजस्याधुना, 
'श्रीदेनेन्द्रमुनीरख TAA सम्यक्त्वसस्सक्ततेःः। 

श्रीमदूचिकमवस्सरे दि-नयनाम्मोचि-क्चपाकृत्(१४२२)-प्रमे, 
औसारखतपत्तने घिरचिता दीपोत्सवे वृत्तिका ॥? 
-—-सभ्यक्त्वठ्ततिबुसित्रलश्ते (वद्यं ९-१०) दे. ला, 



१२ TTS RU 

“अत्थि इह भरहवासे, WEISS नाम पट्टण पवरं | 
अस्साववोइचेइय-घयमिसओ zug जे समा ॥ १ ॥ 
तत्थासि जेणसासण-विमूसणं गणहरो जिणाणदो | 
बुद्धाणंदेण य बुद्धवाइणा सो इमं भणिओ ॥ २ ॥ 
TTA वाएणं, sit जिणइ तेण इत्थ रहियव्वं | 

गन्तव्व अवरेण, इय भणिय तओ कओ वाओ ॥ ३ ॥ 
दिव्व-वसा सूरीहिं, तस्स पुरो हारिय कए वाए | 
तत्तो निहरिऊण, संघ-जुया ते गया वलहिं ॥ ४ ॥ 
qur अवमाणेणं, बुद्धाणंदक्ख-भिक्खु-जिणिएण | 
आलाणखभ-नियलिय-गड व्व सूरी दुही वसइ ॥ "A ॥ 

am सूरिवराणं, ggah समासि ल्हुभइणी | 
तीए य तओ पुत्ता, अजियजस-जक्ख-मछक्खा ॥ ६ ॥ 
सा सिरिदुछ्लहदेवी, वेरग्गाओ चइचु रयणाइ | 
पुत्तत्तय-परिकलिया, चित्त रयणत्तयं Sz ॥ ७ ॥ 

सा सूरीण पसाया, समग्गगुण-रयणभायण जाया । 
चिहिया सुरतरु-सेवा, कया वि किं निष्फला होइ £ ॥ ८ ॥ 

तीए सुचिचारत्त, सामत्थ सयळ-धम्मकम्मेसु । 
नाउ संघो frag, एसुचिया कोस-कज्जेसु ॥ ९ ॥ 
तो संघ-सम्मएुण, भडाराइण सयलकञ्जमि | 
सूरिहिं सा ठविया, शुणेहिं परमुन्न पत्ता ॥ १० N 

fafa चि से तीइ सुया, झुणिणो सिद्धंतसार-मयरंदं | 
-भसळ eq सया गुरु-मुह-कमलाउ' पिबति आकठ ॥ ११ ॥ 

सिक्खचिया विज्जाओ, सव्वाओ ताण सूरिराएणं । 
पुञ्वगयं नयचर्क, पमाणगंथ uut ॥ १२ ॥ 
जं त सूरिवरेहिं, सारुद्धारं करिचु निम्मवियं । 
सत्थ नयचक्ककख, पुव्वस्स पमाणवायस्स ॥ १२ ॥ 
आइ-मज्झ-वसाणे, सपाडिहेरस्स aca पढणम्मि | 

“ गुरु-चेइयँ-संघाण, कीरइ qur अइमहेणे ॥ १४ ॥ | 
एयस्स सुरेहिं अहिट्टियस्स पुव्वागया इमा नीई । 
SAT AY, महाअणस्थो हवइ इहरा ॥ १५ |i 
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सूरी अब्भुयपन्ना-कलियं WE पलोइउं चिछ | 
Sur सयमेवेसो, वाइस्सइ पुत्ययं एयं ॥ १६ ॥ 
तो भणइ गुरू तं पइ, सक्खे काऊण अज्जिय जणणि | 

` नयचक्कगथ-पुत्थयमेयं त मा seen” ॥ १७ ॥ 
इय fara दाऊण, मुत्तं त अञ्जिया-सगासम्मि | 
जण-पडिबोह=निमित्तं, सूरी विहरेइ अन्नत्थ ॥ १८ ॥ 
तो agai चिन्तइ, किमहं सुय-सायरेहिं सूरीहिं । 

` नयचक्कतकगन्थ-प्पपायणे वि हु पडिनिसिद्धो ? ॥ १९ ॥ 
अभिळप्पाण सुयाणं, quu सु(स)व्वत्थ हुन्ति सारिच्छा | 
बाल व्व रक्खसाओ, ता fh एयाउ बीहविओ ? ॥ २० ॥ 
"wr इत्थ अत्थि अत्थो, को नि अउव्वो तओ निसिद्धो हं । 
तम्हा एय TEL कया मविस्सामि सुकयत्थो ॥ २१ ॥ 

जओ-“वारियवामा वामा, बाळा बाळा य हुंति णियमेणं | 
जुत्ताजुत्त-वियारं कुग्गह-जोगाउ न FÅR? ॥ २२ ॥ 

दिव्व-वसा बाहहिं, तरिज्जए सायरो अपारो वि । 
न हु निय-मण-संमूओ, मयणु वव असग्गही कश्या ॥ AA ॥. 
कय-निच्छओ «o, mue तस्स वायणाइ-कए"। 
अज्ञ कञ्जे सञ्ज पि हु, न य पुच्छेइ विग्ध-कए ॥ २४ ॥ 

तो. egaat सो, RE परिवचिऊग अज्जाए । : 
गहिऊण पुंत्थयं तं मछो इय वाइउं SAT ॥ २५ ॥ ̀  
हरिसेण पढमपत्त, करे करेऊण आइम-सिलोग । . | 
वाएइ गंथ-न्ित्थर-परमत्थ-पयासण एये ॥ २६॥ .. 

“विधि-नियस-भङ्ग-चरत्ति-च्यतिरिर्तत्वादनर्थकमषोधम्। 
जैनादन्यच्छासनमलतं 'भवतीति' वे घम्म्येम् ॥ २७ wW? 
Faas आइसिलोग, जा मीलिचि नयण-पंकए एय | 
ता सासणदेवीए, अवहरिओ पुत्थओ सहसा ॥ २८॥ 

उम्मीलिय-नयणो उण, पुरओं सो पुत्थयं अपिच्छतो | 
रोर ब्व गय-निहाणो, विहत्थ-चित्तो eg erp २९ ॥ 
हा atl AR, रुंघतेण गुरूण इय आणे । .. ' 
पुत्थयरम्रगं गमिय;:नवरि मए चरणरयर्ण पित ३७. 
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अविहि-परेण मए णं, जारिसर्य कम्त काउमारद्धं । 
तारिसयं dud, फरमवियल-दुक्ख-सय-जणय ॥ ३१ ॥ 
पच्छातावेण g, अज्ञा दीणाणण पलोइत्ता । 
पुच्छइ वच्छ ! Aa, किं दीससि मुसिय-सारु व्य २॥ ३२ ॥ 
तो जणणीए पुरओ, निय-वुत्तंत भणेइ मल्लमुणी | 
सा वि हु संघस्स पुरो, कहेइ अइदुक्ख-संजणयं ॥ ३३ ॥ 
ते सुणिय अइविसन्नो, संघो झूरेइ aka अन्नत्थ | 
नयचक्कपुत्थयमिणं कहिं पि चिंतामणि व्व जए ॥ ३४ ॥ 
ता मछो उछवइ, नयचर्क जाव नेव पावेमि । 
ता वछ-भोयण-परो, गिरिवासमहं करिस्सामि ॥ ३५ ॥ 
उग्गमभिरगहमेय, सुणिउ मछस्स साहु-मछस्स | 
संघो अईव gau, घरइ मणे निहिय-सळ(छु) व्व ॥ ३६ N 
तञ्चलणे BIS, संघो अइदुम्मणो मुर्णि भणइ | 
केवल-वल्लाह्रेण, वाएण तणू विणस्सिहिइ ॥ ३७ ॥ 
ता पसिउण find, तुम्हे गिण्हेसु देह-रक्खट्ठा | 

hi -इय संधस्सुवरोहा, तं वयण तेण पडिवन्नं ॥ ३८ ॥ 
ये च-““कयकिचेहि वि तिहुयण-गुरूहिं सिरि-घरिय-पाणि-पउमेहिं | 

जं afaa संघो, आण को तस्स S3? ! ॥ ३९ ॥ ” 
चउमासंस्स य पारण-दिणम्मि पडिवज्जिकण ते वयण । 
वलद्दीनवर-समीवे, गिरि-विवरे सो ठिओ साहू ॥ ४० ॥ 
पढमसिलोगस्सत्थे, नयचक्कस्सेस चिंतमाणो सो । 
Gale गंतूणे, उव[य]रिजइ भत्त-पाणेहि ॥ ४१ ॥ 
तयणु चउन्बिहसंघो, आराहइ पूयणेण gafă । 
सा वि हु कय-उवओगा, निसाइ wu) भणइ एवं ॥ ४२ ॥ 
के मिद्ठा तो मछो, भणेइ qur, पुणो वि सुबदेवी । 
'छहि मासेहि गएहिँ, तहेव पुच्छेइ WE समं १ ॥ ४३ ॥ 
अवघारणा-धुरीणो सो वि हु, जपेइ घय-गुलेहि समं | 
इय पच्चुत्तर-सवणा, सुयदेवी विम्हिया चित्ते ॥ ४४ ॥ 
पञ्चक््खीहोऊणं, सा साहइ मल्ल ! वंछिय॑ अस्थ । 
fing मं जेण aa, पूरेमी कप्पवल्लि व्व ॥ ४५ ॥ 
सो भणइ अइ पसन्रा, wu ता देख जिनरहस्सम्य । 
नयचकगथन्पुत्यय-रयणं कर-सररुद्दे मज्झ क्न ४६ ॥ 



प्रस्तावना RH 

सुयदेवी नि हु sug, पढमाओ चेव वरसिलोगाओ 1. 
सविसेसमग्गिमाओ, होही ge बयण-नलिणाओ ॥ ४७ ॥ 
नयचक-गंथरयणं, इय दाऊण वरं च इणमत्थ | 
कहिँ daca तओ, तिरोहिया सासणसुरी सा ॥ ४८ ॥ spe 
तत्तो मछ-मुहाओ, कुंडाउ सरस्सई-पवाहु ब्व | 
नीहरिउं अवइण्णो, नयचक्क-महाससुद्दम्मि ॥ ४९ ॥ 
तस्स य माहप्पाओ, स जए संजाय-पवरजस-पवरो । 
संघेण विस्थरेणं, पवेसिओ वलहिनयरीए ॥ ५० ॥ 
संघेण qaact, me अब्मत्थिकण सुणिपवरं | 
नयचक-विवरणम्मि, घुरंमि लिहिओ इय सिलोगो ॥ ५१ odd 

“जयति नयचकऋ-निजित-निःरोष-विपक्षलक्ष-चिक्रान्तः। 
श्रीसञ्चादिसरिजिनवचन-न'भस्तल-चिवस्वान” ॥ 3 ॥ 
तयणु जिणाणंदगुरु, संघेण-डभस्थिऊग आणीओ | 

अजियजस-जक्ख-मले+ derum सूरि-पयवीए ॥ ५३ ॥ 
fafa वि गुण-मणि-निहिणो, पडिवक्ख-जयम्मि ळद्ध-माहप्मा । 
au वि अजियजसेणं, पमाणसत्थं कयं Tat ॥ ५४ ॥ 
पुच्वगय-सुत्तघारी, पमाणविज्ञाइ विजिय-सुरसूरी । T 
मल्लो वाइय-सछो, मणम्मि इय Faas छग्गो ॥ ५५ ॥ 
जिणसासण-माळिन्न, अम्ह गुरूण जयम्मि ज जाय | 

बुद्धाणंदाओ d, wm व्व खुडु(ड)कण चित्ते ५६ ॥ 
कइया सो महदियहो, होही £ जेणे जिणित्तु गुरुवेरं । 
जिणसासण-गयणयळं, उज्जोइस्सामि सूरु व्व॥ ५७ ll 
इय सितिय भरुयच्छे, गंतूण भणावए नरिंदाओ | 
WE ag व्व बळी, वाय-कए बुद्ध-सीसवरे ॥ ५८ ॥ 
तो arado राया, बुद्धाणंद भणइ आहविडं | 
सो पडिभणइ ‘wren, weger sft किं सूरा £ ॥ ५९ di 

सया सयं AIT, सब्भा सब्भूयवयण-युण-कुसळा | 
वाइ-पडिवाइणो उण, सपक्ख-कलिया ससुवइड्ा ॥ ६% ॥ 

सब्मेहिं ते मणिया, को तुम्हाणं भणिस्सइ पढमं £। 
खुद्धाणदेण तओ, gaat चेव जंपेड ॥ ६१ ॥ 
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qA विबुह-समक्खं, गुरुणो एयस्स खंडियं माणं । ` 
तो इमिणा बालेणं, ळज्जाहेऊ मह विवाओ? ॥ ६ २ ॥ 
Ti इमस्स छव्जा, होही वाए जियस्स? इय मछली | 
aha व्व गडयडतो,' पुन्वं जेपेइ निस्संको ॥ ६३ ॥ 
जिणमय-सम्मय-पणविह-पचक्ख-परुक्ल-तिक्ख-बाणे्ि | 
मछो AG व्व रणे, JZS Sez पयंडो ॥ ६४ ॥ 
पलयानिरू-उलासिय-नय चक्क-मह समुद्द-लहरीसु | 
सुगयमय-घरणिवलूयं, समंतओ बोलियं तेण ॥ ६५ ॥ 
दोबायारू-पमा ण-बाणुवरूद्धी-महल्ल-निक्खिल्ले । 
बुद्धगवी तह gm, जह नीहरिडं न सकेइ ॥ ६६ ॥ 
बहुद्देउ-जुत्ति-जुत्त, अइगुविरूत्थ पसत्थ-वण्णेहि । 
वुरूण पुच्वपक्ख, दिण-छकं निवइ-पखक्खं ॥ ६७ ॥ 
सत्तमदिणम्मि Tu, बुद्धाणंदं भणइ अणुवायं | 
कार्ड मह वयणाणं, वत्तव्वमिओ ठिओ मोणे ॥ ६८ ॥ Fas walt नरिंदाइ-लोए, sa नियगिहं पत्ते । 
TAM वि गओ तब्भणिय fag Aare ॥ ६९ y 
सो मछवाइ-दिणयर-भणिय-नियप्पाइ-किरण-नियरम्मि | 
WS व्व अईवंधो, भमेइ तट्ठाणमळहंतो ॥ ७० || 
ज जे वाइय-वयणं, दीव काऊण उय(व)रिया-मज्झे | लिहियं तं जे जाणइ, बुद्धाणंदो न उण aia ॥ ७१ ॥ 
तत्तो वीसरियम्मी, सयळम्मि वि पुञ्वपक्ख-वयणम्मि | 'हृद्धी ! रायसहाए, किमुत्तरं तस्स दाहामि ? ॥ ७२ p एव बुद्धाणंदो, खडिया-हत्यो अकित्ति-मय-मीओ We Ra, खु व्व सो सज्जण-जणेहिं qi ७३ Il रायसहाए मिलिए, छोए सयळम्मि मछवाइ-जुए | 
ईको नवरि न एओ, बुद्धाणंदो पुणो तत्थ ॥ ७४ ॥ किं नागओ स अज वि १, पडिवाई तो भणंति तब्मत्ता | ' निरितो निइ- सुं, अणुहृवमाणो gi होही ॥ ७५ || जगार. अजनि न हु, सो बुद्धाणंदु ति तो निनो. भणइ | PERET AME, एसा ज्ञे दीहिया निदा ॥ ७६ | 
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नियपुरिसा पट्टविया, wor तं पिक्खिञण आवेह | 
ते गंतूणं उम्घाडि च दारं निहालंति ॥ ७७ ॥ 
बुद्धाणंदो दिल्लो, mer वि गय-पाणओ तओ तेहि | 
उच्नुमुहो खडियाए, भूमीए किं पि विलिहंतो ॥ ७८ ॥ 
तत्तो आगंतृणं, बुद्धाणंदस्स वइयरं एयं । 
रायपुरिसेहि रण्णो, पुरओ सत्वं पि वाहरियं ॥ ७९ ॥ 
तम्मि खणे पुष्फाणं, बुट्टी सिरिमह्कवाइणो salt । 
सासणसुरीइ मुक्का, नहाओ इय जपिरीइ निव ॥ ८० N 
एस नरेसर | बुद्धाणंदो सिरिमछुवाइ-भणिएसुं | 
भंगेसुं ged, पडिओ जालम्मि weg बव c? ॥ 
अयुणंतो नीहरिउं, चिता-संताविओ य ewm | 
हिययं gee मओ, जळ-सित्तो चुण्ण-पुञ्जु व्व ॥ ८२ ॥ spe 
इय Add ats, wor निव्वासिया तहा झुगया | 
महबोहे WP, जह पुणरवि नागया तत्थ ॥ ८३ ॥ 
भत्तिमरेण रण्णा, भरुयच्छे अइमहन्तमहिमाए | 
आयरियजिणाणंद-प्पसुहो आणाविओ संघो ॥ ८४ ॥ 
सिरिमछ॒वाहगुरुणा, तत्तो नयचकनामओ गंथो | 
गुरुमणिय-विहाणेणं, पूइत्ता वाइओ सम्म ॥ ८५ ॥ 
सिरिवद्धमाण-सासण-पभावमो इह जिणित्तु वाइगणं । 
as च तियससूरिं, स WERTE गओ सग्गं ॥ ८६ ॥ 

दित्तीए नयचक्कमक्क-सरिसं चकि व्व गो-भासुरं, 
equi पडिवक््ख-लक्ख-दलणं जेणकर्य भारहे । 

तस्सेवं सिरिमछवाइगुरुणो चारु चरित्त ger |, 
नाऊणं जिणसासणुन्नरकण वाए कुणेहादर ॥ ८७ ॥” 

वादिप्रमावकविषये E | 
3 

वि. d. १३३४ «d विरचिते प्रभावकचरिते प्रभाचन्द्रसूरिः प्रतिपादयति सत्थं 
संस्कृतभाषायां ७५ A: श्रीमकछ॒वादिसूरिचरितम्--- 
संसारवारद्धिविस्तारानिस्तारयतु दुरात् । श्रीमह्॒वादिसूरिवां, यानपात्रप्रमः प्रभुः ॥ १॥ 

१ “ वेदानल-शिखि-शशघर(१३३४)-वर्षे चैत्रख घवलसपम्यास् | 
xj पुनर्वझुदिने सम्पूण: पूर्षऋषिचरितम् ॥ ”-प्रभावकचरित-ग्रान्ते ( प्रशखिछो, २२ ) 

qe We THA 
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गौ; सत्तारघना यस्य, पक्षाक्षीणलसञ्धवि | अवकत्रा epit च, नीवसुक्ता सुपर्वभूत् ॥२॥ 
जडानां निबिडाध्यायप्रवृत्तो वृत्तमद्धुतम् | प्रमाणाभ्यासतः ख्याते, दृष्टान्तः किंचिदुच्यते॥३॥ 
रेणुप्राकारतुज्ञत्वाद् , स्थेनागच्छतो रवेः | रथाङ्गमिव dea, शकुनी तीर्थनामिसृत् ॥४॥ 
हर्म्यारनिकरेयुक्ते, वप्रनेमिविराजितस् । पुरं श्रीभुगुकच्छार्यमस्ति खस्तिनिकेतनम् ॥५॥ 
चारुचारित्रपाथोधिशमकक्लोलकेलितः | सदानन्दो जिनानन्द सूरिस्तत्राच्युतः श्रिया ॥६॥ 
अन्यदा धनदानातिमत्तश्रित्ते छल वहन् | चतुरज्ञसभावज्ञामज्ञातमद्विश्रमः ॥ © ॥ 

चेत्ययात्रासमायातं, जिनानन्दसुनीश्वरम्। 
जिग्ये वितण्डया बुद्धानन्दाख्यः सोगतो मुनि: ॥ ८ ॥ युग्मम् 
पराभवात् पुरं त्यक्वा, जगाम qe प्रभुः । 
प्राकृतोऽपि जितोऽन्येन, कस्तिष्ठेत् सत्पुरान्तरा £ ॥ ९ ॥ 

तत्र हुलेभदेवीति, गुरोरस्ति सहोदरी | तस्याः yraa: सन्ति, ज्यष्ठोऽसितयशोऽभिधः ॥ 
द्वितीयो यक्षनामाऽभूत् , मह्कनामा तृतीयकः | संसारासारता चेषां, मातुले' प्रतिपादिता ॥ 

जनन्या सह ते सर्वे, बुद्ध्वा दीक्षामथादधुः | 
ama हि aoe कः, पाथोधि न विछङ्घयेत् : ॥ १२ ॥ 
लक्षणादिमहाशाख्राम्यासात् ते कोविदाधिपाः | 
अमूवन् भूपरिख्याताः, प्रज्ञायाः किं हि दुष्करम् ¦ ॥ १३ ॥ 

पूर्वषिमिस्तथा ज्ञानप्रवादामिधपञ्चमात् । नयचक्रमहाअन्थः पूर्वाचक्रे तमोहरः ॥ १४॥ 
विश्रामरूपासिष्ठन्ति, तत्रापि द्वादशारकाः | तेषामारम्म-पर्यन्ते, क्रियते चेत्यपूजनम् १५ 

किंचित्पूर्वगतत्वाच, नयचक्र विनाऽपरम् | 
पाठिता गुरुमिः सवे, कल्याणीमतयोऽमवन् ॥ १६॥ त्रिभिर्विरेषकम् 

एष मल्लो महाप्राज्ञलेजसा हीरकोपमः । उन्मोच्य पुस्तकं बाल्यात् , स स्वयं वाचयिष्यति॥ 
तत्तस्योपद्रचेऽस्माकमनुतापोऽति दुस्तरः | प्रत्यक्षं तजनन्यास्तजगदे गुरुणा च सः ॥ १८॥ 
वत्सेदं पुस्तकं qa, निषिद्धं मा विमोचयेः । निषिध्येति age, तीर्थयात्रां चिकीर्षवः ॥ 
मातुरप्यसमक्षं स, पुस्तकं वारितद्विषन् । उन्मोच्य प्रथमे पत्रे, आयामेनामवाचयत् ॥ २०॥ 

तथाहि-- 
“बिधिनियमभङ्गब्त्ति्यतिरिक्तत्वादनर्थकमचोच(वचोष)त्। 
जेनादन्यच्छासनमनतं भवतीति वैधर्म्यम् ॥ २१ 41" 

अर्थ चिन्तयतोऽस्ाश्च, पुस्तकं शरुतदेवता | पत्रं चाच्छेदयामास, दुरन्ता गुरुगीः-क्षतिः॥ 
इति कर्तव्यतामूदो, महीश्रि्ठत्वमासजत् । अरोदीच्छेशवखित्या, किं बढे देवते; सह! ॥ 
qu: किमिति मात्राऽऽह, मद्गत्तात् पुस्तकं ययौ । संघो विषादमापेदे, ज्ञात्वा तत्तेन नि मितम् ॥ 
आसनः स्खढितं साधु, समारचयते स्वयम् । विचार्येति सुघीर्मछ ate श्वुतदेचुवाम् ॥ 



प्रस्तावना १९ 

गिरिखण्डरुनामाऽसि, पर्वतलद्रुदाऽन्तरे | ख्क्षनिष्पावमोक्ता स, षष्ठपारणकेऽभवत् ॥ 
एवमप्यर्दितः संघो, वात्सल्याजननीयुतः । इडक् श्रुतस्य पात्रं हि, दुष्प्रापं मा विशीयताम् ॥ 
a आहितस्तेन, चतुर्मासिकपारणे । साधवस्तत्र गत्वाऽस्य, प्रायच्छन् भोजनं मुनेः ॥ 

श्रतदेवतया संघ-समाराधितया ततः । ऊचेऽन्यदा परीक्षार्थ, “के मिष्टाः ?' इति भारती N 
‘aay इत्युत्तरं प्रादात्, मछः फुछतपोनिधिः | 

षण्मासान्ते पुनः प्राह, वाच 'केनेति' तत्पुरः ॥ ३० || 

उक्ते 'गुड-घतेनेति', घारणातस्तुतोष सा । वर॑ वृण्विति च माह, तेनोक्तं यच्छ पुस्तकम् ॥ 
श्रताधिष्ठायिनी प्रोचेऽवहितो aga: श्रृणु । अन्थेऽ्र प्रकटे Taga उपद्रवम्॥२२॥ 
छोकेनेकेन शाखस्य, स्वमर्थ ग्रहीष्यसि । इत्युक्त्वा सा तिरोऽधत्त, गच्छ मल्लश्व सङ्गतः॥ 
नयचक नवं तेन, छोकायुतमित कतम्। पराम्मन्थार्थप्रकारेन, सर्वोपादेयतां ययो ॥३४॥ 
MAMA प्रवेशं च, संघश्चक्रे महोत्सवात् | हस्तिस्कन्धाधिरूढस्य, प्रोढखेव महीशितुः॥ 
अन्यदा श्रीजिनानन्दप्रभुस्तत्रागमचिरात् | ALA खापितो महकः, श्राद्धिरम्यथ्य सदुरूम् ॥ 
तथाऽजितयशोनामा, प्रमाणग्रन्थमादघे | अह्कमूपसमे वादिश्रीनन्द्कगुरोर्गिरा ॥ ३७॥ 
शब्द्शाखे च विश्रान्तविद्याधरवराभिधे। न्यासं चक्रेऽर१चीवृन्दबोधनाय स्फुटार्थकम् ॥ 
यक्षेण संहिता चके, निमित्ताष्टाङ्गबोधनी । सर्वान् प्रकाशयत्यर्थान् , या दीपकलिका यथा ॥ 
WE: समुडसन्मजीफुछवेळदूयश्ोनिधिः | शुश्राव स्थविराख्यानाव् , न्यक्कारं बौद्धतो गुरोः ॥ 
अप्रमागै; म्रयाणेः स, भृगुकच्छे समागमत् | संघः प्रभावनां चक्रे, मवेशादिमहोत्सवैः ॥ 
द्वानन्दसलो बौद्धानन्दमद्धतमाचरत् । श्वेताम्बरो मया वादे, जिग्ये दपं RAJA ॥४ Vl 

यस्योज्नमत्यपि र्नावलेपमरमारिता | SHINE कृपापात्रं, मन्यते स धरातलम् ॥ ४३ ॥ 
जैनर्षीनागताम् gen, विशेषादुपसर्गकृत् | संघस्याथ महाकोशो, विशां वृन्दैरवीवदत् ॥ 
पूर्वजः श्रेतमिक्षूणां, वादसुद्राजयोद्धुरः | स्माद्गादमुद्रया सम्यगजेयः परवादिमिः ॥ ४५ || 

परं सोऽपि मयाऽऽमीयसिद्धान्तेः ated: | 
कलितथ्वुढुके कुम्भोद्भवेनेव पयोनिषिः ॥ ४६ ॥ युग्मम् 

किं करिष्यति बालोऽसावनाछोकितकोविदः | गेहेनददी सारमेय इवासारपराक्रमः ॥ ४७॥ 
काचित् तस्यापि चेच्छक्तिततो भूपसमा-पुरः । खं दर्शयतु येनेणं, बृकवद् आसमानये ॥ 
मछाचाये इति श्रुत्वा, Sea सिंहवत् खिरः । गम्मीरगीभेरं माह, ध्वस्तगर्वो$द्विषन्नणाम् ॥ 
जैनो मुनिः शमी कब्मिदविवादावदातघीः | जितो जित इति खेच्छावादोऽयं किं घटापडुः ¦ ॥ 
अथवाऽस्तु सुधा चित्तावळेपं शल्यवदू इदम् | अल्मुद्धतुमेतस्य, सच्चोदसि विलसळयः ॥ 

सज्जनो gura, ज्ञाखे स्थास्मति चेत् पुरः । 
तिन् स(स)कीयगेहान्तजेनो भूपेऽपि कद्वदः ॥ ५२ ॥ 
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प्रत्यक्ष पराञ्चिकानां तन्मध्येमूपसमं भृशम् | अनृतां यथा प्रज्ञा-प्रामाण्यं रम्यते ध्रुवम् ॥५३॥ 

इत्याकर्ण्य वचः सित्वा, चुद्धानन्दोऽप्युवाच च । वावदूकः RIITA, कस्तेन सह संगरः: ॥ 

अस्तु वाऽसौ निराकृत्य एव मे द्विषदन्वयी । ऋणस्तोकमिवासाघ्यः, कालेनासौ हि दुजेयः ॥ 
ततः कूरे मुहूर्त च, तौ वादि-प्रतिवादिनौ | संसद्याजग्मतुः सभ्याः, पूर्ववादं ढघोदेदुः ॥५६॥ 
WERT: स षण्मासीं, यावत् प्राज्ञायेमावदत् | नयचक्रमहामन्थाभिम्रायेणाचुटदूवचाः॥ 
नावधारयितु शक्तः, सोगतोऽसो गतो ग्रहम् | मछेनाप्रतिमछेन, जितमित्यभवन् गिरः॥५८॥ 
मल्लाचार्ये दधौ पुष्पवृष्टि श्रीशासनामरी | महोत्सवेन भूपालः, खाश्रये d न्यवेशयत् ॥५९॥ 
बुद्धानन्द्परीवारमपञ्राजनया ततः । राजा निर्वासयन्नत्र, वारितोऽ्थनपूर्वकम् ॥ ६० ॥ 
बिरुदं तत्र 'वादी'ति, ददौ भूपो मुनिप्रभोः | मळुवादी ततो जातः, सूरि भूरिकलानिषिः॥ 
बुद्धानन्दो निरानन्दः, शुचा निष्प्रतिभो भृशस् । रात्रौ प्रदीपमादाय, प्रारेमे लिखितु ततः ॥ 
तत्रापि विस्मृतिं याते, पक्षहेतुकदम्बके | अनुत्तरो मयाछ्जा-वेशसात् स्फुटिते हृदि ॥६३॥ 
मृत्यु प्राप SASS, राज्ञा प्रातर्व्यलोक्यत | मछेन च ततोऽशोचि, वायसो हा ! दिवं गतः॥ 

कस्य प्राणादसो S, प्रगरमां सां प्रबुद्धवान् १ । 
अवज्ञाता शिशुत्वात् नः, स्वयमीहक च कातरः ॥ ६५ ॥ 

ASIA! श्रीजिनानन्दः, प्रभुरानायितस्तदा | 
संघमभ्यथ्य पूज्यः स्वः, सूरिणा मछवादिना ॥ ६६ ॥ 

माता दुलेभदेवीति, दुष्टा चारित्रघारिणी | बन्धुना गुरुणाऽमाणि, त्वं खिता पुत्रिणीधुरि ॥ 
गुरुणा गच्छमारश्च, योग्ये शिष्ये निवेशितः । मछवादिपभी को हि, खोचित्यं मविळक्कयेत् A 
नयचक्रमहाग्रन्थः, शिष्याणां पुरतस्तदा | व्याख्यातः परवादीभकुम्भमेदनकेसरी ॥६९॥ 
श्रीपद्यचरित नाम रामायणमुदाहरत्। चतुर्विशतिरेतस्य सहसा अन्थमानतः ॥ ७० ॥ 

तीथे प्रमाव्य वादीन्द्रान्, शिष्यान् निष्पाथ चामढान् । 
गुरुशिष्यौ गुरुप्रेमबन्धेनेवेयतुदिवम् ॥ ७१ ॥ 

बुद्धानन्दखदा शृत्वा, विपक्षव्यन्तरोऽजनि | जिनशासनविद्वेषिप्रान्तकारूमतेरसौ ॥७२॥ 
तेन परावैरतसस्म, अन्थङ्कयमधिष्ठितम् | विद्यते पुस्तकस्य तत् , TAG स न यच्छति ॥७३॥ 

आमहृवादिप्रभुवृत्तमेतत् , म(स)चेतनावष्िनवाम्बुदाभम्। 
व्याख्यान्तु श्रुण्वन्तु कविप्रधानाः, प्रसत्नदृष्ट्या च विळोकयन्तु ॥ ७४॥ 
भ्रीचन्द्रममसूरिपट्टसरसीहसप्रम; श्रीप्रभा- 

चन्द्रः स्ररिरनेन चेतसि कृते औराम-लक्ष्मीयुवा | 
भीपूर्वर्षिचरिश्र-रोहणगिरी श्रीमछवाद्यद्भुतं 
gagi विश्वदितः pt नवामो5मवत् ॥ ७५ ॥ 
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[अत्र एकत्र आदर्श निन्नगतमेकमधिकं पद्यं लिखितमुपलभ्यते-] 
“आनागेन्द्रकुडकमस्तकमणि[:] प्रामाणिकग्रामणी- 

रासीदप्रतिमछ्ल एव भुवने श्रीमछ॒वादी गुरुः । 
प्रोधत्मातिभवेभवोद्भवमुदा श्रीशारदासूनवे, 

यस्मै d निजहसतपुस्तकमदाजोत्र त्रिलोक्या आपि ॥!/--क्रषिमण्डलात् | 

इति मछवादिप्रवन्धः ॥ 
त्रैव ग्रभावकचरिते( विजयसिंहसूरिचरिते छो. ७९-८३ ) मडवादिभभृतीनां 

समयादिनिर्देश इत्थमुपलभ्यते-- 
“ग्रीवीरमुक्तितः शतचतुष्टये चतुरशीति[४८४]संयुक्ते | 

वर्षाणां समजायत, श्रीमानाचागैखपुटगुरुः ॥ 
मिथ्यादष्टिसुरेभ्यो, येन तदा सुव्रतप्रभोसीर्थम् । 

मोचितमिह ताथागतमतखितेम्यश्च वादिभ्यः ॥ 

श्रीवधेमानसंवत्सरतो, वत्सरशताष्टके$तिगते । 
पश्चाधिकचत्वारिंशता5धिके [८४५] समजनि qup ॥ 

मञ्गस्तुरुष्कविहितखस्रात् ते wt विनाशयितुम् | 
आगच्छन्तो देव्या, निवारिताः श्रीसुदशनया ॥ 
श्रीवीरवत्सरादथ शताष्टके चतुरशीति[८८४]संयुक्ते । 

जिग्ये स मळुवादी बोद्ांस्तदृव्यन्तरांश्वापि ॥” 

| [४] 
वि. सं. १३६१ वर्षे वैशाखपूर्णिमायां वर्षमानपुरे श्रीमेरुतुङ्गाचार्यण विरचिते 

प्रबन्धचिन्तामणौ प्रकीर्णकप्रबन्धे Peu: पठ्यते मह्कवादि-प्रवन्धः-- 
cafes सभापतीकृय चतुरङ्गसमायाँ “पराजितेन देशत्यागिना 

भाव्यम! इति पणबन्धपूर्व सिताम्बर-सोगतयोर्वादे सञ्जायमाने पराजितान् सिताम्बरान् 
ख़विषयात् सर्वान् निर्वास्य शरीश्ञिलादित्यजामेयममेयगुणं मह्रनामानं ges तत्र तखिवांसं 
समुपेक्ष्य स्वयं जितकाशिनः श्रीविमळगिरो श्रीमूलनायकं भीयुगादिदेव बुद्धरूपेण 
पूजयन्तो बोद्धा यावद् विजयिनलिष्ठन्ति, तावत् स WS क्षत्रकुळोद्भवत्वात् तस्य 
वैरखाविसरन छृतप्रचिकीजैनदशनामावात् तेषामेव सनिधावधीर्यन् रात्रिंदिवं तह्ीनचित्तः 
कदाचिद् मीष्मप्रीष्मवासरेपु निशीभकाले निद्रामुद्रितठोचने समखनागरिकछोके दिवा“ 
SHS शानं महृताऽभियोगेनानु्रन् तत्काळं गगने सञ्चरत्या भीमारत्या "के RET. 
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इति शब्दं प्रष्टः। स परितो वक्तारमनवलोक्य ae’ इति तां प्रति प्रतिवचनं 
प्रतिपाद्य पुनः षण्मासान्ते तसिन्नेवावसरे प्रत्यावृत्तया वाग्देवतया ep सह ? इति 
भूयोऽभिहितः। तदा खनुस्सृत-पूर्ववाक् 'गुड-इतेन” इति REN ददानः तदवधान- 
विधानचमत्कृतया “अभिमतं वरं वृणीष्व’ इत्यादिष्टः “सौगत-पराजयाय कमपि प्रमाण- 
TT प्रसादीकुरु’ इत्यर्थमभ्यर्थयन् नयचक्र-अन्थार्पणेनानुजग्हे | 

अथ भारतीप्रसादादेवावगततत्त्वः श्रीशिलादित्यमनुज्ञाप्य सौगतमठेषु तृणोदक- 
प्रक्षेपपूर्व नृपतिसमायां पूरवो दित-पणबन्ध-पूर्वकं कण्ठपीठावतीरणश्रीवाग्देवताबलेन श्रीमछ्ठ- 
स्तांसतरसैव निरुतरीचकार | अथ राजाज्ञया सोगतेषु देशान्तरं गतेषु, जैनाचार्यष्वाहतेषु 
स wel aay जितेषु बादी, तदनु मूपाभ्यर्थितैर्गुरुमिः पारितोषिके तसै सूरिपदं ददे 
श्रीमछवादिसरिनामा' * * ° 

[4] 
वि. सं. १४०५ qd राजशेखरसूरिणा विरचिते प्रबन्धकोशे मकछवादि-चरितारूयः 

qua: प्रबन्धा-- 

* m ¥ * * 

“शिळादित्य इति ख्यातः, सुराष्ट्राराष्ट्रभास्करः | 
Hp सूयोदू वरं वाहं, परचक्रोपमर्दकम् ॥ २० ॥ 

निजां wat स ददौ, भृगुक्षेत्रमहीमुजे | असूत सा सुतं दिव्य-तेजसं दिव्यलक्षणम् ॥ 
argent गिरौ चैत्योद्धारमारचयचच सः । श्रेणिकादिश्रावकाणां अणावात्मानमानयत् ॥२२॥ 
कदाचिदागतासत्र, बोद्धासकंमदोद्धुराः | ते शिरादित्यमगदन्, सन्ति श्वेताम्बरा इमे ॥ 
वादे जयन्ति यथस्मांदैते सन्तु नीवृति | वयं यदि जयामोऽमूंस्दा गन्तब्यमेतकैः ॥२१॥ 
देवयोगाञ्ितं बोड़ैः, सर्वे श्वेताम्बराः पुनः | विदेशमाशिश्रियिरे, पुनः कालवलार्थिनः ॥ 
शिळादित्यतरपो बद्धान्, अपूजयति भक्तितः । puer च ऋषमसबुंद्धीकृत्य पूजितः ॥ 
इतश्च सा शिखदित्य-मरिनी मरतृमृत्युतः | विरक्ता त्रतमादत्त सुखिताचार्य-सन्निषो lis et 
pesi निज् वालमपि ब्रतमजिग्रहत्। सामाचारीमपि sri, किञ्चित् किश्चिदजिज्ञपत् ॥२८॥ 

“एकदा मातरं साध्वीं, सोऽष्टच्छदमिमानवान् | 
अर्पः कथं नः Wis, प्रागप्यरपोऽभवत् कथम् ? ॥ २९ ॥ 
साऽप्युदश्चुरमाषिष्ट, वत्स | किं वच्मि पापिनी !। 
श्रीश्वेताम्बरसङ्घोञ्मूदु, भूयानपि पुरे पुरे ॥ ३० ॥ 

ताइक्ममावनाबीरसूरीन्द्रामावत; परे: | खसातङृतः शिल्दित्यो, भूपालो मातुर्न ॥३१॥ , 
तीथे aser मृदू विदितं मोक्षकारणम् । शचेताम्बरामावतद्, बो दवेतेरिवाश्नितस् ३२ 
faf: श्रेताखराः खण्डितडम्बराः। क्षिपन्ति, निहतोजस्काः, काळं कचन FAU 
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इति शरुत्वाऽकुपद् बालस्तथागतमटान् प्रति । प्रतिज्ञा च चकारोच्चैः, प्रावृडग्मोधरध्वनिः ॥ 
नोन्मूलयामि चेद् बौद्धान्, नदीरय इव दुमान् । तदा भवामि सर्वज्ञ-ध्वंसपातकभाजनम् N 
इत्युक्त्वाऽम्बां समाएच्छय, बाल; कालानल्य़तिः। मछनामा गिरि गत्वा, तेपे तीब्रतरं तप: || 
आसन्नग्रामभेक्षेण, पारणं च चकार सः | RA: कतिपयैस्तञ्च, जज्ञो शासनदेवता ॥३७॥ 

भूत्वा व्योमनि साऽवादीत् , “के मिष्टा: ? सोऽपि बालक; | 
. तच्छुत्वाऽऽस्यत् सानुभव, “वाः इति STITH ॥ ३८ ॥ 

'ण्मास्यन्ते पुनः सोचे, खस्था “केन सहेःत्यथ। बालषिरप्यभाषिष्ट, “समं घृत-गुडेः शुभे ॥ 
अवधारणशक्त्या तं, योग्य शासनदेवता । मत्यक्षा न्यगदद् “वत्स | भूयाः पर-मताषहः' di 
ATTRA THA, पुस्तकं छाहि मानद !। वाणी सेत्स्यति ते सम्यक्, कुतर्कोरग-जाङ्कुली ॥ 
भूमौ मुमोच तं त्कपुस्तकं बालको gA: प्रमादः सुल्भस्तत्र, वयोलीलाविशेषतः ॥४२॥ 

ष्टा शासनदेव्यूचे, विहिताऽऽशातना त्वया | 
सान्निध्यं ते विधाताऽस्मि, प्रत्यक्षीभविता न तु ॥ ४३ ॥ 

तं छड्ध्वा पुस्तकं मल॒वादी देदीप्यते स्म सः | श्नं पाशुपतमिव, मध्यमः पाण्डुनन्दनः ॥ 
आगत्य वलमीदङ्ग, सुराष्टरराष्ट्रभूषणम्। शिलादित्य युगपरान्तादित्यद्युतिरुवाच सः ॥४५॥ 
Tega जगजारघ, प्रतिमछोऽहमुस्थितः। अप्रमादी WEST, त्वदीयो भगिनीसुतः ॥ 
शिरुदित्यतपोपान्ते, बौद्धाचार्येण वाम्मिना। वादिवृन्दारकश्चक्रे तर्केबर्करमुख्बणम् ४७ 
मछवादिनि जल्पाके, नयचक्रबछोर्त्रणे | हृदये हारयामास, षण्मासान्ते स ञ्ञाक्यराट् ॥ 
षण्मासान्तनिशायां स, खे निशान्तमुपेयिवान् | तर्क पुस्त कमाक्ृष्य कोञ्चात् किञ्चिदवाचयत्॥ 
चिन्ताचक्रहते चित्ते, नाथाँखान् धतुमीश्वरः | बौद्धः स चिन्तयामास, प्रातस्तेजोवघो मम ॥ 

श्रेताम्बरस्फुलिन्नलख, किश्चिदन्यदहो ! महः | 
निर्वासयिष्यन्तेऽमी हा |, बौद्धाः साआज्यशालिनः ॥ ५१ ॥ 
धन्यास्ते ये न पश्यन्ति, देश-मङ्ग कुल-क्षयम् | 
पर-हस्तगतां भाया, मित्र चापदि संखितम् ॥ ५२ ॥ ' 

इति दुःखोघ-संघट्टादू, विदद्रे तस्य हृत् क्षणात् । नृपाद्वान॑ समायातं, प्रातस्तस्य दुतं ढुतम्॥ 
नोद्धाटयन्ति तच्छिष्या, गृहद्वारं वराककाः | मन्दो गुरुनोथ भूप-सभामेतेति भाषिणः ॥ 

तद् गत्वा तत्र ASS, शरुत्वा FAB उल्लसन् | 
अवोचच शिलादित्य, sisal शाक्यराद् शुचा ॥ ५५ ॥ 
स्वयं गत्वा शिरादित्यस्तं तथास्थमलोकत | 
बोद्धान् प्रावासयदू देशाद्, धिक् परतिष्ठाच्युतं नरम् ॥ ५६ ॥ 

मछवादिनमाचार्य, इत्वा वागीश्वरं गुरुस् । विदेशेभ्यो जैनमुनीन्, सर्वानाजूहवम्नुपः ॥ 
args जिनाघीशं, भवपज्ञरभञ्जनस् । इत्वा श्रेताम्बरायत्त, यत्रां प्रावर्तयन्नूपः ॥५८६ 
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विक्रमादित्यमूपालत् , पश्चाषि-त्रिक [a=] वत्सरे | 
जातोऽयं. वलमी-भङ्गो, ज्ञानिनः प्रथमं ययुः ॥ ६६॥ * * 

'एतश्च प्रथमं ज्ञात्वा, मळवादी महामुनिः। सहितः परिवारेण, पश्चासरपुरीमगात् ॥६८॥ 
नागेन्द्रगच्छसत्केषु, धर्मस्थानेष्वभूत् प्रभुः। औीस्तम्मनकतीर्थेऽपि, सङ्घखसेशतामघात् ॥” 

[६] 
विक्रमीयद्वितीयशताब्या अनन्तरं बौद्धैर्जनतीथोदि आक्रान्तमासीत् , पश्चमशताब्धां 

सिरादित्यनृपम्रतिबोधकधनेश्वरसूरिणा पुनस्तत् जैनायचं कारितमासीत्; तत्सूचक उल्लेख 
उपलभ्यते तत्कृते सं. ४७७ वर्षीये शुत्रु्ञयतीर्थमाहातम्ये-- 

“विक्रमादित्यतसीर्थ जावडस्य महात्मनः | 
अष्टोचरशतान्दान्ते [१०८] भाविन्युद्धतिरुत्तमा ॥ 
कियत्यपि गते काळे, ततो विद्याबळादलम् | 
बोद्धाः सम्बोध्य मूपालान्, दुजेयाः परवादिभिः ॥ 
AJA शासनान्यन्यान्यात्मधम जगत्यपि | 
खापयन्तो असिष्यन्ति, तीर्थानि सकलान्यपि ॥ युग्मम् । | 

इतश्च लब्धिसम्पन्त', सवेदेवमयों Te: | शशिगच्छाम्बुधिशशी, afta घनेश्वरः ॥ 
सोऽनेकतपसा पुण्यो, वलभीपुरनायकम्। शिलादित्यं जिनमते, बोघयिष्यति पावने ॥ 

निवस्य मण्डलाद् बोद्धान् , शिलादित्येन aR । 
कारयिष्यति तीर्थेषु, शान्तिक चेत्यसञ्चयम् ॥ 
दा अतिक्रम्य चतुःशतीम् [४७७] | 

) भविता घर्मवृद्धिकृत् ॥'? 
“ais सोगतशेमुषी विमुखयन् श्रीचन्धगच्छाम्बुधे- 

अन्द्रोऽतन्द्रगुणो घनेश्वर इति श्रीसिद्धभूमीसृतः | 
माहात्म्यं यदुवंशभूषणमणेरत्या्रहादाईत- 

स्याकार्षीद् बहुहर्षद नपशिलादित्यस्य तीर्थोद्धुतेः ॥” 
-वनेश्वरसूरिरचिते शत्रज्ञयमाहात्म्ये (सर्ग १४, Blo २८०--२८६,३४२) 

[9] 
d. १३८९ वर्ष श्रीजिनप्रमसूरिणा रचिते तीर्थकल्पे पा. सत्यपुरतीर्थकर्वे 

वरूमी-भङ्गविषय E संवत्सरादि सूचितमू-- . 
“तेण य सिन्नेण विक्षमाओ अट्टहिं सएहिं पणयालेहिं (८४५) वरिसाणे mf 

qeft भंजिऊण सो(सिलाइच्चों) राया मारिओ । गओ सट्टा इम्मीरो ।” " 
5 [८] | 

` . विकमीयनवमशताब्या: प्राग् विद्यमानः सुप्रसिद्ध आचार्य श्रीहरिमव्रयूरिवादि- 
मु्यविशेषणेन सम्मति-वृत्तिकारत्वेनं च निर्दिशति wi मंडवादिनं निजे अन्ये अनेकन" 
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जयपताकायाः खोपज्ञव्यार्यायाम- 
“उक्त च बादिसुख्येन श्रीमछ्ठवादिना सम्मतौ” इत्यादिना (गा. प्रा. मे. खं. 

१, ए. ५८; ए. ११६) 

[९] 
विक्रमीयेकादशशताब्धां विद्यमानो राजगच्छीयामयदेवसूरिः at di 

सन्मतितके(का, २, गा. ०)-व्याख्यायाम्-- 
“अन्न च जिनमद्रगणिक्षमाश्रमणपूज्यानामयुगपद्भाव्युपयोगद्वयमभिमतम् , मछु- 

चादिनस्तु 'बुगपदूभावि तद् द्वयम्' इति।” 
[१०] 

वि. सं. १०८० वर्षे जावाठिपुरे हरिभद्रीयाष्टकवृत्तिकारेण श्रीजिनेश्वरसूरिणा 
निजग्रमालक्ष्म( प्रमाणलक्षण )-वार्तिक( छो, ४०१ )-वृत्तो मछवादिनो नयचक्रस् 
सरणमकारीत्थम्-- 

“अत एव श्रीहृरिमद्रसूरिपादैः, श्रीमद्भयदेवपादेश्व परपक्ष-निरासे तैर्यतित- 
मनेकान्तज्जयपताकायाम् , तथा सम्मति-टीकायामिति। अत एव श्रीमन्महामळवादि- 
पांदैरपि नयचक्र एवादरो विहित इति न तैरपि प्रमाणळक्षणमार्यातं परपक्षनिर्मथन- 
समर्थेरपि; परपक्षनिरासादपि स्वपक्षस्य पारिरोष्यात् सिद्धिरिति ।” 

~—प्रमालक्ष्म (प्र. ८९ म. भ.) 

[११] 
विक्रमीयैकादशशातान्दीसवेन पूर्णतछगच्छीयेन arena विरचितायां 

न्यायावतारवार्तिकवृत्तावपि मछवादिनः संसरणमकारि यथा-- 
“असिद्धः सिद्धसेनस्य, विरुद्धो मल्लवादिनः । वेषा समन्तमद्रस्य, देतुरेकान्तसाधने ॥” 

«एवं सप्तनयाम्बुधेजिनमताद् वाह्यागमा येऽमवन्, 
स्ित्युत्पाद-विनाश-वस्तुविरहात् तान् सत्यतायाः क्षिपन् | 

बोद्रोद्ाधविडुद्धतीर्थिकमतपादुभैवदूविक्रमो, 
मल्लो मह्नमिवान्यवादमजयच्छीमछवादी विसुः॥? 
~फ्तनखप्राच्यजेनमाण्डागारीयग्रन्थसूच्यास् [भा. १, ए. ४२,८६] 

[१२] 
` विकर्मयैकादशशताब्धां feat वादिवेतारबिरुदविर्यातः थारापद्रगच्छीयः 

श्रीश्ञान्तिसूरिः सस्मार धीञशान्तिसूरिः ससार ATT 

१ “गुजरात विद्यापीठ, अमदावाद्” स्थानात् प्रकाशिते चतुर्थ विभागे [ए, ३०८] 
न० qo प्रस्तावना ४ 
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“iak: सकलमयसंग्राहीणि सपतनयशतानि विदितानि, यत्मतिबद्ध सप्तशतारं 
नयचकाध्ययनमासीत् ; _ तत्संमाहिणः पुनङ्वीदश ferent, यत्मतिपादकमिदानीमपि 
नयचक्रमास्ते ।” — उत्तराध्ययनसूत्र- Sequi दे. ला. ए. ६८] 

[१३] 
विक्रमीयद्वादशशताब्बा उत्तरार्थे विद्यमानो गूजरेधरसिद्धराजजयसिहसन्मानितो 

मलधारी हेमचन्द्रसूरिः समस्माषीदित्थस्-- 
“पूर्वविद्धिः सकलनयसङ्काहीणि सप्तनयशतान्युक्तानि, यत्मतिपादकं सप्तशतार॑ 

नयचक्ाध्ययनमासीत् | उक्तं च-'एक्केको य सयविद्दो, सत्तनयसय़ा हवति waa l- 
[ आवश्यकनिर्युक्तिः गा. ७५९ ] सप्तानां च नयशतानां संग्राहकाः पुनरपि विध्यादयो 
SIG नयाः; यअरूपकमिदानीमपि द्वादशारं नयचक्रमसि ® . 

--अनुयोगद्वारसूत्र-बृत्ती [ए. २६७] 

[१४] 
वि. सं. १२०७ वर्ष श्रीचन्द्रसेनसूरिः संस्मृतवान् इत्थस्-- 
“आह च agen”, “उक्तं च मछवादिना- 

“विधि-नियम-भङ्ग-बृत्ति-व्यतिरिक्ततादनर्थकवचोवत् | 
जेनादन्यच्छासनमनृतं भवतीति quei |" 
एतत्कारिका-विशेषभावारथः खखानादवसेयः |"! 

“उत्पादादिसिद्धिप्रकरणे ( ए. १२५, २२२) 

[१५] 
विक्रमीयत्रयोदशशताब्याः gat विद्यमानः कुमारपारमूपाळसमकालीनः 

सुप्रसिद्धो व्याख्याकारः श्रीमलयगिरिः-- 
“यदाहुः श्रीमठवादिन;--“न विषयअ्रहणपरिणामाद् ऋतेऽपरः daa विषय- 

प्रतिभासो युक्तो युक्तययोगाद्? इति?? | 

--धर्मसङ्घइणि-बृ्तौ [गा. ७१२ व्या., दे. छा. ए. २६० ] 

[१६] | 
Basi प्राचीनअन्थसूच्यां (जैनसाहित्यसंझोघक-परिशिष्टे भा. १, 

अं. २ ए. १०,३५८) सूचितम्-“सम्मतिसूत्र सिद्धसेनदिक्करकतम् गा. १७० 
. (६) सम्मतिबूचतिर्मद्वबादिक्कता ७०० |" 
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[१७] 
विक्रमीयसप्तषदशशताब्धाः प्रान्ते विद्यमानो नयचक्रस्यादरीकारको न्यायाचार्यो 

यशोविजयो5प्युलिखति स्मेत्थम्-- 

“इहार्थ कोटिशो भङ्गाः, निर्दिष्टा मछ्वादिना । मूलसम्मतिदीकायामिदं दिङ्मात्रदशेनम् uU" 

“अध्टसहल्याम 

[१८] 
मछ्खवाचाचार्यकृत धर्मेत्तर-टिप्पनकं बौद्धअन्धन्यायबिन्दुटीकायाः टिप्पनमुप- 

लभ्यते qu सं. १२०६ वर्षे, तथा सं. १२३१ वर्ष लिखिते ताडपत्रीये quit; Jas- 
मेरदुगैमाण्डागारीयसूचिपत्रे(प्र, 9, १४, अप्रसिद्ध० ए. २९), तथा पत्तनभाण्डागारी- 
यसूचिपत्रे (ए. ३७५) चास्मामिर्निदर्शितम् । 

_ न्याबबिन्दुटीकायाः करु बौद्वाचायेधर्मोततरस्थ समयो वैक्रमसप्तमशतक g- 
निकेरनुमीयते, तथा च सत्यं तदा तट्टीकायाः टिप्पनकतुर्मळवादिनः समयोऽपि aga- 
न्तरं सम्भावयितुसुचितः | 

[१९] | 
दि. कुन्दकुन्दाचार्य-देवसेन-माइहधवळादिभिरथा्वाचीनपं. देवचन्द्रादि- 

नाममिनेयचक्र( आलापपद्धति )नान्नोपकम्यन्ते कतिचन प्रा. सं. संक्षिप्रमन्थास्ते प्रायेण 
मलवादिनो नयचक्रख सार-समुद्धाररूपा ज्ञायन्ते । एवं चान्येरपि कृता ये नयकर्णिका- 
नयतरब - नयप्रकाश ¬ (प्रकाशिका) - नयप्रदीप = नयरहस्य = नयवाद = नयविचार ~ 
नयविवरण - नयसंवाद - नयसप्तक-नयखरूप--नयाग्रततरङ्गिणी — नयालोक - नयोप- 
देशादयो अन्था उपलभ्यम्ते, ते प्रायेण प्रस्तुतादाधारमूतात् नयचक्रात स्थानाङ्गसूत्रन्वृत्ति- 
—— आए प्रादुर्भूता ज्ञायन्ते। ` 

[२० 
नयचक्रसास्य शाखस्ब प्रयोजन कतुंनीमादिविषये चेत्थं समसूचि न्यायागमानु- 

सारिण्या व्याख्याया उपसंहारे “अधुना तु शाख-प्योजनमुच्यते-- 
“सत्खपि पूर्वाचायैविरचितेघु सन्मति-नयावतारादिषु नयशाक्षेष्वईत्मरणीत- 

नैगमादिप्रत्येकशतसइस्यप्रभेदात्म कसप्तनयशतारनयचक्राध्ययनानुसारिषु, तस्मिथार्थे() 
सपनयकंतारचक्ाध्ययने च सत्यपि द्वादशारनयचकोद्धा(द्व)रणं दुःषमाकाळ-दोष-बरू- 

प्रतिदिनप्रक्षीयमाणमेवायुर्षळोत्साह - श्रद्धा -संवेग श्रवण -सा(सं)घीरणादि-शक्तीनां भव्य- 
सत्त्वानां श्रवणमेव तावद् TOL, AAAS तरत्रावबोधः, बुद्धा तत्त्वमन्यस्य व्यवहारकाले 
परमत्यायनं प्रत्याद्रो दुळेंभः, सत्यप्यादरे ग्रन्थार्थसंसरणं, तदुद्माहणम् , उद्गाहितार्थ- 
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प्रतिपादनं चात्यन्तखेदायेति मत्वा तत्तत्खेदखिन्नान् विस्तरअन्थभीरून् सद्रक्षेपाभिवा- 
Raa: शिक्ष(ब्य)कजनाननुग्रहीतु कथं नामाल्पीयसा कालेन नयचक्रमधीयेरन् इमे सम्यग्- 
इष्टयः ? इत्यनया5नुकम्पया संक्षिपग्रन्थ बद्दर्थमिद् नयचक्रशाखं श्रीमत्-भेतपट-मलवादि- 
क्षमाश्रमणेन विहितं 'स्वमीति' खपराक्रमविजिताशोषप्रवादिविजिगीषुचक्रविजयिना सक- 
लभरतविज(ष)यवासिनूपतिविजिगीषुचक्रविजयिनेव भरतचक्रवर्तिना देवतापरिगृहीताप्रति 
हतचकरलेन खपुत्रपरम्पराऽनुयायि जगदूव्यापिविपुरविमर्यशसा चक्ररलमिव तदिदं 
नयचक्रले चक्रवर्तिनामिव चकरले पुत्र-पौत्रादिनपतीनां विहितं कृतम् । किमर्थमिति 
चेदुच्यते--चक्रवर्तिनामिव चक्रवर्तित्वविषये वादिनां जेनानां जिनशासनप्रमावनाऽभ्युद्य- 
तानां वादिचक्रवतित्वविधये वादिचक्रवर्तित्व विघेयादित्येतमर्थमित्येतस्य नयचक्रशाखख 
विधाने प्रयोजनममिहितम् | 

तदेतदेवं द्वादशारनयचक्रं सिद्धं प्रतिष्ठितमव्याहतं चक्रवर्तिचकरलवदेवान्या- 
प्रशृष्याचिन्त्यशक्ति-परामिभवन-प्रभुशक्तियुक्तं च सिद्धम् । सिद्धनामग्रहणं च मङ्गल 
कल्याणं शिष्य-प्रशिष्य-परम्परया प्रतिष्ठातुमहति | प्रतिष्ठितसिद्ध-विजयावहं जगन्मूधथ- 
सिद्धवत् प्रतिष्ठित यशस्करमिति ।” 

[२१] 

्रन्थप्रमाणादिनिर्दशकोऽयमुछेलः पठ्यते प, प्रतिप्रान्ते--- 
“इति श्रीमहवादिक्षमाश्रमणपादक्कतनयचक्रस्य dà समाप्तमिति । ad । 

ग्रंथमानसंख्या १८०००॥” 

[२२] 
ईदश उल्लेख उपलभ्यते भ. प्रति-प्रान्ते--- 

“इति श्रीमन्महवादिक्षमाश्रव(म)णपादकृतनयचक्रख dd समाप्तं । o fmt 
१८००० शुभ भवतु W TONO 

नयचक्रवालापरनाम 

[२३] 
बूह्द्रिप्पनिकासंशिकायां प्राचीनप्रन्थसूच्यां [जेनसाहितयसंश्ञोषके भा, १, 

अ. २, ३६०] इत्थं समतूचि-- 
“नयचक्रवारुत्ृत्तिमेछवादीय -छ्दशारनयचक्रतुन-सूत्र~च्यारुपाकूपा ससूत्रा . 

१८००७ |" 
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[२४] 
वि. सं. १२५१--९० वर्षषु विद्यमानेन श्रीजिनप्रभसूरिणा रचिते सिद्धान्तागम- 

gà ( जिनागमानां d. स्तवने) नयचक्रवालसंज्ञया se अन्धस्य सरणमकारि 

“वन्दे विशेषणवतीं, सम्मति-नयचंऋवाल-तत्त्वाथोन् | 
ञ्योतिष्करण्ड-सिद्धप्राभूत-वसुदेवहिण्डीश्व |" 

“नि, सा. काव्यमालायास्--(सप्तमगुच्छके ए, ९४, हो. ४२) 

[२५] 
एवं विक्रमीयचतुदेशशताब्धाः परान्ते, पश्चदशशताब्याइच प्रारम्मे विद्यमानेन 

मर्घारिराजरोखरसूरिणा रचिते षड्दर्शनसमुञ्चयेऽपि- 
“गाताः ग्रमाणमीसांसा, प्रमाणोक्तिसमुच्चयः | 
नयचक्रचालतकेः, स्याद्वादकलिका तथा ॥ 
प्रमेयपद्ममार्तण्डस्तत्तवार्थः सर्वसाधनः । 
धर्मसङ्ग्रहणीत्यादि-तकौधा जिनशासने ॥” 

थ. वि. अं. (प्र. २, छो. १८-१९ ) 

[२६] 
विक्रमीयपश्चदशशताब्धा उत्तरार्ध विद्यमानो गुणरहसूरिरपि नयचक्रवालनाम 

निरदिशत्-- 

ART सम्मतिः, नयचक्रवालः) स्थाद्वादरनाकरः, श्लाकरावतारिका, 
TENA, प्रमाणवार्तिकम्.... .... इत्येवमादयो5नेकेः तर्कग्रन्थाः ।” 

- हेरिभत्रीयषडदशनसमुचयस वृत्तौ [प. १०७] 
नयचक्र-विभागाः | 

द्वादशारमयस्य नयचक्रस्य 'प्रान्ते तुम्बस्वरूपविचारणात् लेखकैस्तथा तुम्ब- 
प्रसिद्धिः कृता ज्ञायते । पूर्वप्रदर्शितकथा-चरिताद्यनुसारेण प्राचीनैका कारिका55- 
येवाऽस्य अन्थस्थाधारभूता, तत्कारिकामारम्भपदद्धयेनात्र विभाविता मङ्गा द्वादशाराः | मड- 
वादिप्रणीतं मूलमितः प्रथग् न प्राप्यते | eto सिंहय़रिणा विरचितायां न्यायाग- 
मानुसारिण्यां व्याख्यायां तत् खण्ड-खण्डप्रतीकरूपेणात्रान्तमीवितम्, यथाशक्यं 
बृहदक्षरेखत् TR तत्र तत्रासामिः मदर्दितम् | 

नयचेक्रस्य संक्षिपा विषय-सूची एथगत्र प्रदर्शिता । अंस्थ टीकायाम् अरसमापतौ 
इच्या उछेखा उपलभ्यन्ते--- 
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| [१] 
अत्र ए, ९६--“विधिभङ्गारः प्रथमो द्रव्याथमेदः समाप्तः ।” 

[२] 
» V. २०५---/एवं द्वितीयो विधिविध्यरः सविकर्पो नयचकस्य समाप्तः |” 

[3] 
» ए-२७९--“इति विध्युमयारस्तृतीयो नयचक्रस्य |” 

[9] 
» V ३१४--“चतुर्थोंओो नयचक्रस्थ समाप्तः। प्रथमश्च मार्गों नेमिरित्यर्थः । 

अर्धमेकमेकपुस्तकं समाप्तम् ।” 
[५] 

“yaga: पश्चमो5रः परिसमाप्तः ।” 

[६] 
ef षष्ठो नयो नेगममेदो द्वव्यास्तिकान्तःपाती परिसमाप्तः । विधिनियमविध्यर 

इति नामनिर्देशोऽबं नयचक्विभागविन्यस्तश्रक्राद्वार इति ।” 

[७] 
“इति नयचक्रटीकायां सप्तमो:र उभयोभयभङ्ग; समाप्तः ।” 

[८] 
‘ea परिसमाप्तो विधिनियमयोर्नियम एव प्रदशनों गुण -प्रधानभावेनायमष्ट- 

भोऽरः । समाप्तश्च द्वितीयोऽरः (मार्गः) उभयविकल्पमेदोपदर्शनः ॥ 

[९] 
“इति नियममङ्गों ववमोऽरः श्रीमह्ृवादिप्रणीतनयचक्रसय टीकार्या न्यायागमा- 

चुसारिण्यां तिंहद्वरिंगणिवादिक्षमाश्रमणहडधायां समाप्तः ॥” 

[१०] 
“इति दशमो मङ्गो नियमविधिनयः समाप्तः ॥” 

[११] | “इति नयचक्रटीकायाम् एकादशो5र[:] नियमोभयभङ्गः सम्पूर्णः ॥!' 
| [१२] 

“इति नियमनियममङ्गो नामादितो विधिमङ्गादारम्य गण्यमाने great भङ्गो 
द्वावशारनयचकेख 'श्रीमष्कबादिकतस्म टीकायां श्रीमत्सिहस्ररिंगणिरचितायां समाप्तः |” 
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नयचक्र-तुम्बम | 
व्याख्यायां द्वादशारविभागानन्तरं द्वादशारान्तरं विचारितृम्, प्रान्ते च qued 

निरूपितम्, सम्बन्धसंयोजनार्थं तत उद्धुत्य तत् किञ्चिदत्र प्रदर्श्यते--- 

“दवादश्चानामन्यतमादरादनन्तरस्योत्थानम्, तत्तदरदृषणार्थं क्रमः, तेन क्रमेण 
सम्बन्धेन सर्वकुमतपक्षाणां मिथ्यादृष्टिमणीतशा्राणां व्यवखायाश्वेष्टेनाथ॑ सर्वमिदं 
नयचक्रं MS कमते । सर्वेक्यमावापादितस्याद्वादानपेक्षसर्वनयमिथ्याइष्टित्वात् | तत्र तत्र 

च तत्तद्ोविहितास्य प्रतिपादितत्वात् । परस्परविहितपक्षाणां क्रमेणोक्तार्थानुसारेण सर्वे 
षामन्योन्यदृषणत्वात् | [एवमेव इत्यादि] एवं चक्रत्वा[दद]स्य mer नयादीनां wh 
नयचक्रे नयसमूह इप्यन्वर्थसंशा स्यात्, नयानां ख--पर-मत-साधन-दूषण-सम्थीनां 
समूहत्वात् । नयन्ते<र्थान् प्रापयन्ति, नयन्ति गमयन्तीति नयाः, वस्तुनो5नेकात्मकस्या- 
न्यतमैकात्मकेकान्तपरिअ्रहात्मका नया इति । तेषां चन्रमेवं तावदखादन्त्याच्छून्यवाद- 
नयात् सर्वनयोत्थानं न विरुध्यते | यथा चारमादेवं सर्वेभ्योऽपि ययैव तस्मान्नयादुत्थान 
सर्वनयानामन्त्यादविरुद्धस्; तथा सर्वेभ्योऽपि सर्वस्मादेकैकस्मादपि नयात् सर्वनयानामु- 
त्थानमविरुद्धमेव, सर्वस्य सर्वेण सह विरोधित्वे सति विवादसद्भावात् | 

४ [एषाम् इत्यादि] एषामरोषनयानां किं निबन्धनम् ! इति चेदुच्यते-- 

एषाम[रोष]श्चासनाराणाम्-अरोषशासनान्येव जैमिनीयोपनिषदादीनि नया अरसंखानी- 
यानि, स्याद्वादतुम्बस्म नयचक्रस्य तेषामरोषशासननयाराणां च भगवद्ईद्वचनमुपनिबन्धने 
जिनवचन-महासमुद्रस्येव तरङ्गा एते | तथा च तत्र तत्र भावितं यथाऽऽचार्यसिद्धसेन- 
अहन 

dg मिच्छादंसणसमूहमइयस्स अमतसाद्(र)स्स | 
जिणवयणस्स भगवतो, संविग-सुहामिगम्मस्स ॥!? इति 

[सम्मति० कां. ३, गा. ६९] 

ra स्वतत्त्वमनेकान्तात्मक विदधतो ज़िनवचनस्यानुगमात् द्वादशा- 
नामराणामरेषशासनसंग्रादिणामित्यं तुम्बक्रिया स्याद्वाद-नाभिकरणं तत्मतिबद्ध-सर्वारा- 
बखानाद्, अतोऽन्यथा विशस्णात् | यथोक्तम्-- 

1 संस्कृतच्छाया-- 
| i भद्रं मिथ्यादशेनसमृहमयर्य, भश्ृतख्ाद्(सार)स्य i 

बिनबचनख भगवतः, संविझ-सुधाऽभिगम्यस्य ॥ 



३२ नयचक्रस्य 

“जंमि कुरु आयत्तं, d पुरिसं आयरेण रक्खाहि | 
ण हु तुबंमि विणट्टे, अरया साहारगा होंति ॥” 

इति | -आवश्यकसूत्र ( नि, गा. ७५९ ) वृत्तो उ०-- 
(ener एवं तुम्बकरणं " सविकहपद्वादशा[ र ]नयचक्रेकवाक्यानयनसाधनम् | 

तत्र विधिभन्नाश्व॒वार आयाः, उभयभङ्गा मध्यमाश्वत्वारः, नियमभज्ञाश्वत्वारः पाश्चात्या 
यथासङ्कथं नित्यप्रतिज्ञाः ४, निद्यानिद्यमतिज्ञाः ४, अनित्यमतिज्ञाश्र ९ । [१] विधिः, 
२] विधेः विधिः [३] विधेर्बिधि-नियमौ, [४] विधेनियम इति प्रथमभन्नचतुष्टयम् | 

मध्यमं [५] विधि-नियमो, [६] विधि-नियमयोर्विधिः, [७] विधि-नि यमयोविधि-नियमौ, 
[८] विषि-नियमयोनियम इति । पाश्चात्यमपि [९] नियमः, [१ ०] नियमस्य विधिः, 
[११] नियमस्य विधि-नियमी, [१२] नियमस्य नियम इत्येते द्वादशाप्यरनया TETRI- 
(R? बन्धे )नान्योन्यापेक्षवृत्तयः सत्यार्था इति सपिण्डरूपेण प्रतिज्ञा एतदुभज्जनियत- 
स्थाद्वादल्क्षणः शब्द इति स्यान्नित्यः, स्मानित्यानित्यः, स्थादनित्यः शब्द इति ।” tenen “तथोक्त-द्नव्यार्थ-पर्यायार्थान््यतरविकस्पैकान्तशास्रप्रवन्धो विष- दितार्थ As भावित एवातीतसमसनयचक्रशाखिणेत्येवमनेन समसेन अन्येनेतद- 
मिहितम्--- 

“ विधि-नियम-मङ्गदत्ति-व्यतिरिक्ततादनर्थकवचोवत् । 
जैनादन्यच्छासनमनृतम् ” 

“जेनमेव शासनं सत्यं विधि-नियम-मङ्ग-वत््यातमकसवाद् nne वृत्तिवचनम- 
शेषभन्गेक्रवाक्यतायामेव प्रतिमज्ञमपि वृत्तिरिति व्याख्यापनार्थम् । किमुक्तं भवति ! स्याद्वादतुम्बअतिबद्धसर्वनयभङ्गासकेकैव वृत्तिः सत्या रलावलीवत्; यथा प्रतिविशिष्ट- 
जाति-वर्णे-च्डाया-सार-गुद्धि-अभवार्थ-संखानादियुणगणोपेतमणिगणसमूहासिकै रत्ना वढीत्युच्यते यथास्थानविन्यासरत्ला, न प्रयेकम् ; तथा विध्यादिनयाराणामपि तुम्बप्रतिबद्धा विवत् खाद्वादमतिबद्ैकान्तनयबृिरन्यथा वृत्त्यमाव एवेति च चकदृष्टान्तसाघर्म्यात् 
नयचक्रशाल-यथार्थनामत्वादेव [tnn | 

“सरवेनयात्मकेकवृत्ति-जेनसत्यत्वसाधनप्रवृत्तेवार्थीपत्त्या रोषशासनासाधुत्वप्रतिपादन BREL, तदसाघुत्वमतिपादनेन च जैनसत्यत्वप्रतिपादन कृतं भवति ।--....... 
“खंविधस्याद्वादाधिगरम्यानेकान्तात्मकवस्तुज्ञानरहितः पुमान् नासौ कस्यचिद् वस्तुनो5- वयवमात्रस्यापि तत्त्वत ज्ञाता, एकदेशमात्रसैव = तो शाता, एकदेशमातरसैव परिगूीततलात् | नित नित्यानित्याधनन्तधर्मा- 
3 यस्मिन् कुछमायत्त, d पुरुषमादरेण रक्षत । न खळ तुस्ते विभटे, अरकाः साधारका भवन्ति ॥ 



प्रलावसा' ३३ 

त्मके वस्तुनि ‘Meta,’ 'अनित्यमेवः इत्या्यभिनिविष्टबुद्धितवात् तदेव व्याचष्टे 
अनवधार्यस्यावधारयितृत्वाद् "इदमेव, “इत्थमेव? इत्यवधारणायोग्यस्यावधारणकत्वात् | 

एवमेकान्तवादिनो वस्तुतत्त्वानभिज्ञत्वमिति | युगपदनन्तद्रञ्य-पयौयपरिणति 
विषयाव्याहतनिरावरण-खपरिणतिनिमित्तावि मावाक्ष-रिङ्ग-शब्दादिनिमित्तान्तरापेक्षकेवल- 
जञानो5हैन् भगवान् यद् यद् यान् यान् भावान्, परिणमति हि विश्रसा-प्रयोगाभ्यां 
तत् तदेवेति तथा । ” 

व्या्याकारः Aafk | 
प्रस्तुतस्य नयचक्रस्य गुणनिष्पन्ननामधेयायाः मोढाया अस्या न्यायागमानुसारिण्या 

व्याख्यायाः कतुनोमात्र नवम-द्वादशार-पान्ते सिंहसूरिगणिर्वादिक्षमाश्रमण इति प्यते, 
तत् प्राक् प्रदार्शितम् | mE कोव्याचार्य) ~ वादिगणिमहत्तरेण विशेषावश्यकभाष्य-- 
टीकायाम्-“सिंृ्रिक्षमाअमणपूज्यपादाः' इति नाम-निर्देशपूर्वकं तदीयं पद्ममुदूधुतम् । 
अन्यत्र तत्त्ार्थशाखटीकाकारेण भाखामिरिष्येण सिद्धसेनगणिना निजगुरुपरम्परायां 
पूर्वेजदिन्नगणिक्षमाश्रमणस्य शिष्यस्य भारामिगुरोश्व 'सिंहशूर' नाम वर्णितम्-- 

“आसीद् दिल्लगणि! क्षमाश्रमणतां प्रापत् क्रमेणैव यो, 
विद्वत्सु प्रतिभागुणेन जयिना प्रस्यातकीतिर्भुशम् | 

वोढा dene सच्छुतनिधिमाक्षार्थिनामअणी - 
जज्वालामलपुञ्चकैर्निजतपसेजोमिरव्याहतस् ॥ १ ॥ 

यत्र खित प्रवचन, पुस्तकनिरपेक्षमक्षतं विमलम् | 
शिष्यगणसम्मदेयं, जिनेन्द्रवकत्रादू विनिष्कान्तम् ॥ २ ॥ 
तस्याभूत् परवादिनिजैयपटुः सेंहीं दधत् शूरताम् , 

नाम्ना व्यज्यत सिंहशूर इति च ज्ञाताखिळाथीगमः | 
शिष्यः शिष्टजनमियः प्रियहितव्याहारचेष्टश्रयाद् ; 

भव्यानां शरणं भवोघपतनङ्केशार्दितानां मुवि ॥ ३ ॥ 
निधूततमःसंहतिरखण्डमण्डलशशाङ्कसच्छाया । 
अद्यापि यस्य कीतिम्रमति दिगन्तानबिश्रान्ता ॥ ४ ॥ 
सिष्यस्तस्य बभूव राजकशिरोरल्प्रभाजाळक- 

व्यासङ्गाच्छुरितस्फुरन्नखमणिप्रोद्भासिपादद्वयः'। 
भाखाभीति विजित्य नाम age यस्तेजसां सम्पदा, 

भाखन्तं भवनिजयोचतमतिर्विद्वजनाग्रेसरः ॥ ५ ॥ 
qo च० प्रस्तावना ५ 
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क्षमया युक्तोइतुल्या, समसशाख्रार्थविन्महाश्रमणः | 
गच्छाधिपगुणयोगाद् , गणाधिपत्यं चकारार्ष्यस् ॥ ६ ॥ 
तत्पाद्रजो5वरयवः, स्वर्पागम- रोमुषीक-बहुजाड्यः | 
तत्वाथशाख--टीकामिमां व्यधात् सिद्धसेनगणिः ॥ ७ ॥ 
अष्टादश सहस्राणि, द्वे Ad च तथा परे । 
अशीतिरधिका द्वाभ्याम्, टीकायाः छोकसङ्गहः ॥ ८ ॥? 

-तत्वार्थशास्र-टीका-प्रशसौ ( दे. ढा.) 

तत्र नयचक्रस्य टीकाऊृत्वेन Peat: स्पष्ट न संसरणम् | व्यार्याकारस्य समयो 
विरोषपरिचयो वाऽत्र नोपलभ्यते, तथापि तस्य बहुश्रुतताऽपि च न्यायागमादिराख- 
निष्णातता पाठकानां प्रतीता भविष्यत्येव नयचक्रस्यास्प प्रथमभागस्य विवरणविलो- 
कनेनापि | विविषविषयकशाख्रीयप्रमाणानां मतःमतान्तरीयप्रामाणिकानां नामानि 
तदवतरणानि चात्र विस्तरेण प्रदार्शितानि इत्यतस्तस्य विशिष्टवाङ्मयावगाहकत्बं प्रकटं 
मवति, प्राचीनानां दुर्लमानां दारशनिकादिअन्थानां नामान्यवतरणान्यपि चेतो ज्ञातुं 
शक्यन्ते | भस्तुतप्रथमभागनिर्दिष्टनामसूची वणी दिक्रमेणाओे प्रदर्यते | 

विरदाङकहरिमद्रसुरेः शाखवातासमुञ्चयस्य यदवतरणमन्र [ए. ५४] अवलोक्यते, तत् 
तु वाक्यपदीयाद्वतारितं ज्ञायते; एवं व्यार्या-सहितस्य सम्पूर्णस्यास्य शास्रसान्तगैतानां 
गद्य-पद्यमयानामवतरणानां अन्धकारा दिनाज्ञां च निरीक्षणं, तेषां सम्यक् स्थान-सम- 
यादिविचारणमावङ्यकस् । तदनन्तरं व्याख्याकारस्य सिंहसूरे! समयो विचारयितुं शक्यः | 
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अस्तावनों ३७ 

सम्पादन आधारभूता; पुस्तिका; । 

[१] प, 

पत्तन-(फोफलिया वाडा, आगली शेरी)-तपागच्छजैनसङ्घमाण्डागारीया १० Xe" 
प्रमाणोपेता शुद्धाशुद्धमतिः प्रान्तपत्रविरद्िता ४६९ पत्रात्मिका, मुख्यतया तदाधारेण 

जाता एतस्य अन्थस्य प्रतिकृतिरत्र सम्पादने उपयुक्ताऽमवत् | एतस्याः प्रतेश्च 'फोटोस्टेट! 
साधन - द्वारा कारिता एका प्रतिकृतिरत्र वटपद्रीयमाच्यविद्यामन्दिरे खापिता । 

एतस्याः प्रारस्मे (uw. १ टि. ) “पं. नयविजयगणिगुरुम्यो नमः? निर्देशा- 

दनन्तरमिदं पद्यमू-- 

“पणिधाय qi रूपं, राज्ये श्रीविजयदेवसूरीणाम् । 

नयचक्रस्यादश, प्रायो Area वितनोमि ॥ प नमः ।” 

इत्यत एतत् पति-पुस्तकं तपागच्छनायक-श्ीविजयदेवसूरिराज्ये [ वि. d. 

१६७१-१७१२ ] पं. नयविजयगणिगुरु-शिष्येण ¦ एं नमः” इति सरखतीमन्रपदाङ्गित- 

मञ्गरसङ्केतेन सुप्रसिद्धन्यायवि्ञारद्-्यायाचा्येमहोपाध्याययञ्ञोबिजयगणिनाऽलेखीति 

सिद्धिः । अत्र प, संज्ञया सूचितमेतदादर्शपुस्तकं विक्रमीयाष्टादश-शताब्धाः RA 

लिखितमनुमीयते | अन्यत्र सं. १७१४ वर्ष लिखितं सूचितं तन्न यथोचितम् । प्रागूभाग- 

सम्पादकेन क. ख. ग. घ. संज्ञया सूचिताः प्रतयः प्रायेण एतदनुसारिण्यः। संवत् १७५२ 

Ama लिखिते एकत्र पु्तक-भान्ते-'महोपाध्यायश्रीजशविजयगणिना कृतो अन्थो 

नयचक्रः ma: ! इति केनचित् लिखितमिति परम्परया न्तिरवतीणी यदय अन्थः 

श्रीयशोविजयेन कृतः, वास्तविकं त्वेतत् तेग नयचकस्मादर्शोञन्येा साहाय्येन पक्षेण 

रचितस्तेषां नामान्यपि तान्ते प्रकाशितानि पठ्यन्ते 

«qd d. य॒शोविजयगणिना श्रीपत्तने वाचितं । 

araisa रचितो राज्ये श्रीविजयदेवसूरीणाम् । 

संभूय येरमीषामभिधानानि प्रकटयामि ॥ १ ou 

विबुधाः श्रीनयविजया, गुरवो जयसोमपंडिता गुणिनः | 

विबुधाश्च झामविजया, गणयोऽपि च कीर्तिरलाख्याः ॥ tl 

id यमुनयोऽपि च प्रयासमत्र A कुर्वते लिखने । 

सह रविविजयेर्विब्धेरठिखचच यशोविजयविद्युष ॥ रे ॥ 

अन्थप्रयासमेनं इष्टा तुष्यन्ति सजनां बाढस् । 

गुणमत्सरव्यवहिता दुजेनडग् वीक्षते नेनम् ॥ ४ ॥ 



३८ quet 

तेभ्यो नमस्तदीयान् स्तुचे गुणांस्तेषु मे wer भक्ति: | 
अनवरतं चेष्टन्ते, जिनवचनोदुभासनाथे ये ॥ ५ ॥ श्रेयोऽस्तु । 
सुमहानप्ययमुच्चेः, पक्षेणेकेन पूरितो अन्थः । 
कर्णामृतं पटुधियां, जयति चरित्रे पवित्रमिदस् ॥ ६ ॥” 

[२] भ. 
भावनगर( सोराष्ट्र )थानीयायाः श्रेष्ठि- 'डोसाभाई अमेचेद पेढी? संज्ञिकाया जैन- 

सङ्घ-संखायाः १०३४ प्रमाण-५७२-पत्रात्मिका शुद्धाशुद्धा स्थूलाक्षरमयी प्रतिः, 
श्रीयुत 'कुंवरजीभाई आणंदजी' श्रीजेनधर्मप्रसारकसमायाः प्रमुख इत्यसादधिगताऽऽसीद् , 
प्रतिपत्रै “नयचक्रवाळवृत्ति' इत्यक्षराङ्किता साऽत्र पाठान्तरप्रदर्शने भ्, संज्ञया व्यवहृता | 
तत्र प्रति-प्रान्ते लेखयितुः परिचय ieu उपरम्यते-- 

“श्रीआयरक्षितगुरोः sad विशाले, गच्छे लसन्मुनिकुले _विधिपक्षनान्नि । 

सूरीश्वरा गुणनिधान-सुनामधेया, आसन् विशुद्धयशसो जगति प्रसिद्धाः ॥ १ 

तत्पट्टपद्मतरणिखरणिमेवाब्यी, श्रीधर्ममूसिरिति सूरिवरो विभाति । 
सौभाग्य-भाग्य-सुखसदूगुणरत्र-रत्रगोत्रः पवित्रचरितो महितो विनेयैः ॥ २ 
तेन सश्रयसे शानमांडागारे हि लेखिते | नन्दतान्नयचक्रोर तुंबपुस्तकमु्त[ म ]म् ॥ ३ 

पुंजो सुजोपमो लक्ष्या, मंत्रिगोविंदनन्दनः | 
श्रीमुरोराशया सुज्ञः, शाखमिदमलीलिलत् ॥ ४ ” 

धर्ममूर्तिसूरि-विद्यमानता विकेमीयसप्तदशशताब्धामासीद् इति ज्ञायते तत्मतिष्ठितप्रति- 
मा55दिलेखेन, लेखितागमाद्यल्लेखेन, विधिपक्षाञ्चलगच्छ-पट्टावल्यादिनिर्देशन च । अत 
एतस्याः पुस्तिकाया लेखनकालोऽत्रानिर्दिष्टोऽपि स एवं सप्तद्शशताब्दी-मध्यभागः 

सम्माञ्यते | 

धर्ममूर्तिसूरिसदुपदेशेन ज्ञानभाण्डागारे लेखिते मत्रिगोविन्दनन्दनेन श्रीमता पुझेन 
लेखिता एषा प. आदर्शात् पराचीना प्रतिरत्र चिरं सम्पादनाथ gan विलम्बेन च पश्चात् 
प्रेषिता; rmt संस्था$धिकारिणामुपकार॑ सरामः । उपर्युक्तपुलिकाद्गयस्मापि 
प्रारम्म-्रान्तयपत्रद्व्यस्य 'फोटो? प्रतिकृतिरत्र प्रयोजिता | 

उपकृत चैवं सार्थकनामधेयाभ्यां विद्वहय॑मुनिश्रीपुण्यंविजय-ज म्वूविजया स्पा, याम्यां 
सम्पादनाथे कृता खकीया नयचकारद्रयस्म तृतीय-चतुर्भस्य प्रतिक्ृतिरसआा बैनया क AR । 



प्रस्तावना ३९ 

सम्पादन-निवेंदनम | 

प्रस्तुतायां गायकवाडप्राच्यअन्थमालाया [ क्र. ३०-३१ ] बोद्धदर्शनानुसारी qra- 
रक्षितकृतस्तत्तसड्॒हः कमढशीलक्कतया पञ्चिकया सहितः प्राग् ईलीसन् १९२६ वर्षे 
प्रकाशतामागतः, तथा [क्र. ३८] न्यायप्रवेशोऽपि हरिभद्रसूरिरचितया टीकया, पार्थ- 
देवगणिविहिंतया पल्लिकया च समुपेतः Selaa १९३० वर्षे प्रकाशितः, अन्यदर्शन 
मतानुसारिणोऽन्येऽपि अन्थाः प्रसिद्धिमागताः; एवं जैनदर्शनानुसारिणो5स्य नयचक्रस्य 
प्रकाशनमत्र समुचित व्यचारि | 

इतो विंशत्या वर्षेभ्यः प्राक् प्रारब्धमासीदेतस्य महतस्तर्कमघानस्य गहनस्य अन्धस्य 
सम्पादनम्, किन्तु श्रेयांसि agen’ इति प्रचलितोक्तिरत्र ्बलाऽजनि | अस्य प्रागू- 
नियुक्तसम्पादकेन अथाप्राप्त लिखिता प्रतिकृतिरविशिष्टां सम्पादकपद्धतिमुपेक्ष्य, विनाऽन्य- 
प्रतिसम्मेळनम् , विनाऽऽवइयकपाठान्तरादियो जनाम् , विना मूल-व्याख्या-प्ृथकरणविवेकस् , 
विना पूर्वपक्षोत्तरपक्षादिविशिष्टविभागरपष्ठताम्, विहाय अन्थान्तर्गत-प्रोद्धतप्रामाणिक- 
प्रमाणपारानां समुचितां व्यवस्थाम्, अनाहत्यान्तगेतप्राकृतपाठानां संस्कृतां छायाम् , 
एवमेव मुद्रणालये प्रेषिताऽऽसीत्, कथचिदसदूदृष्टिपय आनायितमशुद्धिबहुळं प्रारम्भ- 
भूफ'पत्रादि, तदानीं मया यथामति मार्गदर्शनाय निवेदनं कृतमासीत् , प्राथमिकान्यष्टपत्राणि 
सम्पाद्य प्रदुर्दितान्यपि | कियत्कारं सम्पादकाय समुचितसम्पादनार्थमवसरोऽपि दत्तः, एवं 
चिरं कार्ये खगितमासीत् । प्राक्तनेनेव सम्पादकेन निजमान्य-गुरुमान्य-मुद्रणार्यादि- 
मान्यादनन्तरं चिरात् पुनरपि प्रारभ्येतत्सम्पादनं कथञ्चित् २३२ पृष्ठं यावदानीतम्, 
तावता दैवयोगात् d. २००० ay दीपोत्सवदिवसे विक्रमपुरे(बीकानेर, मारवाड-मध्ये ) 
निराधारं विद्वायैतत्-सम्पादको मुनिचतुर विजयः ( दक्षिणविहारि-मुनिश्रीअमरविजय- 
शिष्यः ) दिवं गतवान्! 

तदुनम्तरं कियता कालेन तत्थानात् सन्निहितसन्मान्याचायेश्रीविजयवल्लभसूरिसका- 
शात् तदीयावशिष्टप्रति-पत्र-पुस्तकादि अत्रानायि, मुद्रणालये च पतितं opm प्रतिकृति-परभृ- 
त्यप्यन्न प्रत्म्राहि। २३३ प्रष्ठतो5वशिष्टस्य प्रथममागस्य सम्पादनकार्यमारो मयि समा- 

रोपि तदानीन्तनेन अन्थमालाया मुर्यसम्पादकेन डॉ. विनयतोष-भड्टाचार्येण | 

एताहकतर्ककर्कशस्य मत-मतान्तरीय-शाखनार्थ-विचार-ङ्ञानगहनस्र विविधदर्शनशाख- 
समीक्षात्मकस्य वाद-विवाद-प्रतिवादजटिलस्म, विशाळवाख्ययावगाहनागाधस्य प्रतिमाप्रबल - 

बाचोयुक्तिविशिष्टख अन्धस्य सम्पादने are विशिष्टं बुद्धिपाटवमपेक्ष्यते, dre विशारू 

ज्ञानमपेक्ष्यते, तादशी स्वति-धारणादिशक्तिरप्यपेक्ष्यते, माचीनाः Bar आदशप्रतयोऽप्य- 



४० . नयचक्रख 

्ष्यन्ते, मत-मतान्तरीय-मन्तव्थनिदशेनार्थमत्र चार्चितानामवतारितानां प्राचीनप्रमाण- 
नथानां ताहशी सन्निहिता सामग्री, तद्विचारणाथ समुचिता प्रतिमाऽप्पेक्ष्यते, अशुद्धि- 
बहुलात् प्राचीनलिखितपुलकात् सम्यक् सम्पादनकोशल्मप्यपेक्षयते; अपेक्षितसेतस्य ae 
्यूनतायामपि मन्दबुद्धिना$पि मयेतत् साहसकर्मानुष्ठितम्, प्राक्सम्पादकेनापूर्णः खापि- 
तोऽस ग्रन्थस प्रथमो भागो यथाकथञ्चित् संशोध्य qme] तार्किकेभ्यः । क्षम्तव्योऽहमन्र, 
विशाइबुद्धिशालिभिर्विद्रद्वि) सम्यक् संशोधनादि कर्तव्यम्, पठन~पाठनादिना STO 
रहस्यं विचारणीयम् | 

आनन्दजनकं तु श्रूयतेऽस्य अन्थस्यासयांअन्थमालायां सम्पादनं धुसवा, सम्पादितं च 
हटवा केचन जेनाचार्थ-मुनयोऽन्यत्र समीचीनसम्पादनकर्मणि प्रोत्साहिनोऽभवन् | एवमपि 
प्रकाशतामागच्छतु प्रमोदावहो भारतीयप्रतिमाप्रकर्ष इत्याशासे गान्धीतयुपाहः 

सं, २००७ विजयादशम्याम् श्री'मगवानश्रेष्ठितनुजः 
qu प्राच्यविद्यामन्दिरे लालसन्द्र; | 



श्रीमल्वादिसूरिप्रणीत॑ 
सिंहसूरिगणिवादिक्षमाश्रमणदृब्धया न्यायागमानुसारिण्या 

व्याख्यया विभूषितस् । 

ATARA | 

अयति नयचकऋ्रनिर्जितनिःरेषविपश्षचक्रविक्रान्तः | 
श्रीसछ्वादिसूरिजिनवचननभस्तरुविवखान् ॥ 2 ॥ 

तत्प्रणीतमहार्थयथार्थनयवक्राख्यशा्रविवरणमिदमनुव्याख्यास्यामः | 
T भगवानेदंयुगीनोपपचिरुचिमव्यजनाजुग्रहार्थमहेस्रबचनातुसारि नयचक्र- 
शाख्मारिप्सुमङ्गलारथं शासनस्तवं वक्ष्षमाणवस्तूपसंद्दारार्थमाधं वृत्तमाह-- 

[ व्याप्येकस्वमनन्तमन्तवदपि न्यस्त Prat पाटवे 
वाचां भागमतीत्य वागविनियत गम्यं न गम्यं चित् । 

व्यामोहे तु जगत्प्रतानविसतिं व्यत्यासधीरास्पदं 
रोषन्यरभवनेन दासनमलं जैनं जयत्यूर्जितम् ॥ १ ॥] 

व्याप्येकस्थमित्यादि | व्याम्नोति व्याप्त शीलमस्येति वा व्यापि 
ओणादिकस्ताच्छीलिको at | किं व्याप्यम् ? अविशेषितत्वात् सर्वे परमाण्यादि- 
वस्तु | तत् कथं जेनेन शासनेन व्याप्यत इति वेद् द्रव्याथादेशात् तदू 
यथा-एकपरमाणुवर्ण-गन्ध-रस-स्पशपरिणामै? सम्रमेदेः खामाविकेः पुरस्कु- 
d: पथात्कृतेथं अणुकादिमिः सांयोगिकेर्भहासकन्धपयेन्तेनैश्रैसिके; प्रायोगिकेश्र 
कार्मणशरीरादिमिरमिसम्बध्यते | यथोक्तम् 

* “एकद्विमैम्मि जे अत्यपज्ञया वयणपजया वा वि | 
तीताणागर्तश्चूता तावइअं तं ईव «4 ।।” 

[ सन्मतितर्के का, १, गा, ३१ ] 
7 क [ एकदव्ये येऽर्थपर्याया aaar as 

अतीतानागतभूतास्ताचत्क तद् भवति व्रव्यम् ॥ ] 

१ स, नमो वीतरागाय । नमः vere. प. भद्टारकश्री ही रविजयसूरी श्वर शिष्य- 
महोपाध्याय श्रीकर्याणबिजयगणिदिष्यपण्डित श्रीला भविअयगणिदिच्यपण्डित श्रीजी तबिजयग- 
णिसतीर्थ्यपण्डितश्रीनयविजयराणिशुरुम्यो नमः ॥ अणिधाय परं रूप राज्ये श्रीविजयदेवसुरीः 
गतम् | नयचफ्रखादश प्रायो Awe वितनोति ॥१॥ É नमः। २ भ. गीप। ३६ भ.? 
प्येत। era’, प, अ. "प्येहस्थितमि!। ४ स, “सोतीति ब्या्तिः शी०। ५ भ, Ose 
m) ३ म. ARI ७ भें. AI ८ भ. गप |. ९ अ, . इय होइ d । 



२ - नयचक्रम् | [ मङ्गटाभिघेय-- 

तथा गति-खित्यवगाह-वर्तनालक्षणभमाधमोकाश-कालरापेक्षिकेजी वा- 
नामपि खाभाविक-पारभाविकेरुपयोगशरीरादिमिरतस्तस्थ तस्य वस्तुनो द्रव्या- 
थोदिष्टख तेषु तेषु परिणांमेष्वव्यावृत्तखरूपत्तात् तेषां च तथा तदभेदात् सर्वेषां 
्रव्यपयायाणां परस्परतश्च सदविशेषात् तादात्म्यमतस्तत् TT व्याझोतीति व्यापी 
त्युच्यते | एवं च सति संमुग्धत्वाद् वस्तुनस्तद्वििययोरमिधान-प्रत्यययोव्यव- 
हारं-नि्यफल्योरभावादिदोषाः स्युः, मा भूवेज्निति पयायादेश आश्रीयते । 

एकर्खमिति । प्रत्येकपरिसमाप्तेरसाधारणधर्माणां भावानामसड्रीर्णरूप 
त्वेन खदृत्तिप्रतिलम्माज हि कञ्चित् कञ्चिदपेक्ष्य भवितुमहेति भाव इत्येक- 
मेकमेव वस्तु तदपेणादेकेस्थमिति चोच्यते शासनम् । qp पृथक्प्रथगपेणात् 
ख-पररूपतः समग्रादेशवशादू व्यापीति । व्यापि चेकर्स चेकमेव तत् । एवमुत्त- 
रेष्वप्यनन्तमन्तवदपि द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावादेशेरविशेषितत्वाद् विशेषितत्वा- 
S । यथोक्तम् 

* rs दुवालँसंग गणिपिडगे दवतो uet पुरिसं पहुंच सादियं सपजव- 
सिय | अणेगे पुरिसे पडुच अणादियं अपज्जवसिअं । खेचतो भरतेरवते TES 
सादिअं सपज़वसिअं । महाविदेहे पहुंच अणादियं अपज्वसिअं । कालओ 
उसप्पिणि-अवसप्पिणीओ way सादियं सपजवसिअं, णोउसप्पिणि-अवस- 
प्पिणीओ पड्च अणादिअं अपजवसिअं । जे जदा(हा) जिणपण्णत्ता भावा ।” 

| नन्दीसूत्रे सू, ४३ प, १९५] 
इत्यादिना सादिक सपर्यवसितमेव | अथवा नासिन्नन्तोऽ्सीत्यनन्तमन्तोऽ- 
स्तीत्यन्तवत् | कस्य १ अविशेषितस्वात् सर्वस्य | तदू यथोक्तम्- 

* “इमा णं भते! रयणप्पभा पुढवी कि सासया असासया ?। गोयमा! 
Toft of gfe Pun agri 

एतद् arque गणिपिटकं gaa एकं पुरुषं प्रतीथ सादिक सपयंचसितं, अनेकान 
पुरुषान् प्रतीत्य अनादिकमपयेवसितस् । क्षेत्रतो भरतेरावतौ प्रतीत्य सादिकं सपर्यवसितम् , 
मदाविदेहान् प्रतीत्य अनादिकमपयेवसितम् | काळत उस्सर्पिण्यनसर्पिण्यो प्रतीत्य साविकं emi 
षसितम् , नोउस्सरपिण्यवसर्पिण्यो प्रतीत्य अनादिकिमपर्यवसितभ्। ये यथा जिनप्रशप्ता भावा 

+ इसे नलु ware! रक्षप्रभा पृथ्वी कि शाश्वती? अशाश्वती ? । गोतम ! स्यात् शाश्वती RE SR 0020 PE 
३ स, 'क्षकेः। २ प. माणेष्व' । ३ प. ब्रष्याणां प°। ४ प. सल्पति, भ. सत्यपि ति । 

५ भ. सन्यु । ६ प. CC) eq. al ८ अ. “खति। ९ भ, "eng? । 
३० प. “वास्मस्यमित्ति से! । ३१ अ. तस्य तस्य तस । ३२ भ. “ति चैकसे?। १३ भ 
"WP r १४ अ. एकं । १५ स. “दिय । १६ अ. Re) १७ भ. "कड Tae उसप्पि- 
णीड। “१८ स. HC सपजवसितसेय । १९ स. “सला RART | 

Ng, 



सम्बन्ध-प्रयोजनम् | न्यायागमाबुसारिण्यढङ्कतम् । 08 

सिया सासया सिया असासया । से केणद्रेणं dq! एवं gaz सियो सासया 
सिया असासय ति? । गोतमा! erga सासया, बण्णपजवेहिं गंधपजवेहिं 
रसपजवेहि फासपजवेहिं संठाणपजवेहिं असासयो।” [ जीवाभिगमे २।१।७८ 
प, ९८ ] इत्यादि “न्यस्तं घियां पाठवे' न्यस्तं निश्षिप्तं धियामामिनिवोधि- 
कैज्ञानभेदानां TAT कर्तव्यायां कारणत्वेनेत्यर्थः । यथोक्तम्- 

* ।जत्थाभिनिबोहिअनाणं तत्थ सुअनाणं | जत्थ सुजेनाणं तत्याभिनिबो- 
हिअनाण” | नन्दीस्त्रे, ख, २४ प, १४० ] ति श्रुतज्ञानसंस्कृतधियां नित्य 
एवानित्य एवावक्तव्य 'एंवेत्येवमाध्येकान्तवादिग्राहेषु घटादेः ङुम्भकारादिवेत- 
नदानाद्यमावग्रसङ्कान्न नित्य एव, चिकीषो-सरण-प्रत्यभिज्ञान-संरक्षणाद्य भाव- 
प्रसङ्गाभानित्य एव, खरूपानवधारणे चागुव्यवहारोच्छित्तिम्रसङ्गादवक्तव्य इति, 
वक्तव्यत्वौवक्तव्यत्वयोः खवचनविरोधान्नावक्तव्य इत्येवमादिदोषग्रद्नेन 
स्यान्निलः, स्थादनित्य!, स्यादवक्तव्य इत्यनेकान्ताम्युपगमाद् यथाप्रमाणं धर्म- 
धर्मिव्यवथानात् तद्दोषपरिहारेण वस्तुखरूपोपपादनेन परमतनिषेधाचुज्ञानाभ्यां 
प्रवादिनां पररेप्रविरोधनिरोधेकवाक्योपानयनान्मध्यस्यसाद्षिवत् प्रमाणीभूतं 
तेषामपि तत्वावबोधपाटवाधानसमथंत्वात । स्यान्मतम् । 

नन्वत एव ख्याणु-पुरुषादिविषयसंशयविषयेथवन्नित्यानित्याचेकान्तवि- 
कल्पात्मकत्वाद व्यामोहहेतुरपि काळ-नियति-खभाव-पुरुष-देवेश्वेर-यहच्छा- 
येकान्तकारणविकर्पैजगत्तानेविसृतिदशनादिति । अत्रोच्यते-न, व्यत्या- 
सधीरास्पदत्वात् | एकपुरुषपित-पुत्रत्वादिवत् | जेन हि शासनं कालादि- 
जगत््रभेदैकान्तगँतीव्यत्यस्य च्यावत्त्ये परस्पैरविरोधनिवारणेनानेकान्तात्मक- 
प्रतिष्ठानसमाधानकारणमेकान्तानेकवादसमाहारात्मकेकम्रतियत्तिकं परमतनिषे- 
धानुमोदनाभ्यामेव न काल एव, न नियतिरेव, एककारणवादिनां कारण- 
TAI कार्थसन्वेऽनेकान्तिकत्वात् | कारणस्यापि कारणत्वेऽनवस्यादोषात् , 

स्यावृशाश्वतीति ! । तत् केनार्थन भगवन् ! एवमुच्यते स्यात् शाश्वती स्यात् अशाश्रतीति ! 

गौतम ! व्रन्यस्थिया weed, वर्णपर्यवैगन्थपर्यवे रसपयेवैः स्पशोपयंवेः संस्थानपर्यवेरशाश्वती ॥ 

* यत्रामिनिबोधिकशानं तत्र श्रुतशानस् । यत्र सुतशानं तत्रामिनिवोधिकशानस्। ` 
Re OE ded OM MC Kec 

१ प. aI २ भ."सत। ३ V. Wy ४ म. ताए। ws सता। ६ प. 

निःक्षिः। ७ "कमे?] ८ भ. "णिवोघियणाएं। ९ भ, सुतणाण। . १० म. पुगेमा d 

99 स. त्वात्व । १२ प. ACI १३ अ. 'विकरुपाज। १४ प. “तारनि। १५ प. 

र व्य०) १६ अ. 'स्तज़गती । १७ भ. RAI १८ अ. 'णवस्वे । 



४ . नयचक्रम् | [ मङ्गटाभिधेय-- 

अनेककारणत्वप्रसज्ञात , अनेककारणश्वस्य सिद्धेः | अनेककारणत्वेऽपि सदाद्य- 
विशेषात् । अनन्वयस्यामावात् इत्यादिदोषात् कालोऽपि नियतिरपीत्यादि | 
एकान्ते दोषदर्शनादनेकान्ते चादोषग्रदशनाछोकिकवादसंवादि | यथोक्तम् 

“कचिजन्नियतिपंक्षपातशुरु गम्यते' ते वचः 
खमावनियताः प्रजाः समयतञरवृत्ताः क्कचित् | 

खयंकृतञ्चुजः कचित् परकृतोपभोगाः पुन- 
ने वाविशदवाददोषमलिनोऽसहो ! विसयः t? इति ॥ 

[ सिद्धसेनद्वात्रिशिका 3, ate ८] 
तदेवंविधे शासनसूर्जित खातच्यात् परमतोपजीर्व नवेक्लब्ये रहितर्त्वात् परै- 

WHA सुसिंद्वान्तात्यागात कल्पनान्तराश्रयणाभावात् अनाकुलत्वीच जेतू- 
TE वोरजितमनन्तरोक्तेईतुभि्जयति परस्परानुवातिनयोत्साहबलसम्पदुपे- 
तत्वादू वा जयत्येवो दितपुण्यनयोपेतचक्रवतिशासनवत् | तत् तु सर्वथा योगिनां 
गम्यम् , सर्वनयग्रपश्चसंस्कृतधियामतलुविषयप्रज्ञचात् तेषाम् । असदादिभि- 
रेकदेशमाहात्म्यद्शनाच्छेषमाहात्म्यमनुमानेन गम्यते | न गस्यं RARR | 
यथेकदेशेगम्यत्वेऽनंभिभवनीयत्वेऽप्यन्यत्र गम्यताविपय; खण्ड्रयते तथा मा 
भूदिति न गम्यं कचित् । अथवा गमनीयं wet प्रतिपादनीय न गम्यं प्रति- 
पादनीयं लोकप्रसिद्धव्यवहाराचुपातिस्याद्वादपरिग्रह्फुटपदार्थत्वात् । एकः 
देशगते! शेषसुगमत्वात् | अयोग्यपुरुषापेक्षया वा न गमयितव्यम् | यथा- 

“स्थूठमतये न वाच्याः ENT अथाः स तानगृह्णानः | 
व्याङुलितमन्य(ना) मिथ्यात्वं वा गच्छेदपरिणामात् ॥ 

अथवा प्रागसमीक्ष्योक्तार्थसमीकरणार्थ कल्पनान्तरेने गमनीयं कचित् । 
यथा बौद्ध सवे क्षणिकमिति प्रतिज्ञाय स्मृसभिज्ञान-वन्ध-मोक्षा्थेभावदोष- 
gent सन्तानकंल्पना | प्रधाननित्यंताँ प्रतिज्ञाय परिणामकर्पना 
ध्यक्तात्मती कापिले | 'क्रियाबदू गुणवत् समवायिकारणम्’ [ वेशेषिकदशेने 
अ, १, स, १५ ] इति सामान्यद्र्व्यलक्षणं प्रतिज्ञायेकान्तनित्यानित्यवादे च 
तदव्यासिपरिहारार्थमद्रव्यमनेकद्रच्यं च द्विविधं द्रच्यमिति । व्यं च सामा- 
` अप. 'तदिप'। २प. ते च°। ३ अः ने quod 8 प. PW न। दम. 
oTe) ६ भ. "त् ati ७ भ. 'सिद्धता'। ८ प. oto | ५९५, भ, 
"emi? १० प, णनामि?। ११ प. भ, व्यसण्दयतेसथा। ३२ प, बोडो, स, चोदः । 
१३ प. क्षामा 1 १४ भ. "aufer । १५'भ, RO १६प्, ORATI १७ स. 
"हनिलवाद । १८ RIR | 
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न्यविशेषाख्यं, तत् तत्तमिति द्रव्य-पयोयनयद्रयाश्रयणेन पदार्थप्रणयनं 
काणभुजे | तथा द्रव्य-गुण-कमोणि नानेति ग्रतिज्ञाय तदत्यन्तभेदे नीलोत्प- 
लादिसद्रव्यादिसामानाधिकरण्यविशेष्यत्वादिव्यवहाराभावदोष भयात्॒ तत्सि- 
wad सदिति यतो द्रव्य-गुण-कर्मसु दरव्य-गुण-कर्मभ्योऽथोन्तरं सा सत्ता 
[ वैशे० sp आ. ३ सू, ७-८ ] इत्याश्रितपदार्थव्याजेन द्रव्यार्थ-पर्यायाथो- 
TI सङ्करदोषपरिहाराथै च सामान्यस्थान्त्यविशेषय्य च परिकल्पनेति | 
वाचां भागमतीत्य वाग्विनियतमिति । प्रज्ञापनीयेष्वेव भावेष्वनन्ता- 
सङ्घेयं-सङ्वेयमागगुणहानि-दृद्धिस्याँ क्षयोपशमविशेषापेक्षया मतिविशेषाभ्यु- 
पगमाद्वतुदेशपूर्ववराणामेव परम्पैरतोऽद्यतनपुरुपेन्द्रियशत्तयुत्कषोपकर्षबत् । 
उक्तं च 

Ms चोहसपव्वधरा छट्टाणगया quen होंति । 
qut तुं अणंतभागो पण्णँवणिज्ञाण जं सुत्तं ॥ 

पण्णैवणिज्ञा भावा अणंतभागो उ अणभिलप्पाणं । 
पण्णँचणिज्ञाणं पुण अणंतभागो सुअणिबद्धो ॥ 
अक्खरलंमेण समा ऊणहिओ होंति मइविसेसेहिँ | 
ते वि य मईविसेसे सुअणाणब्भतरे जाण t" 

[ विशेषावश्यकमाष्ये गा, ६२-६४ ] 

दोषणासनन्यग्भावेन वेत्यादि। परवादतिरस्करणेन जेष्यत्येव | तदवश्य 
स्तुतिद्वारेण भवता तत्सामथ्योज्ञीकरणात् | नूनमेतत् प्रतिपादयिष्यति भवान् । 
तदनुरोधेनेव कस्यचिदिति | किं तत् कस्यचित् प्रसादेन जयति ? विवदमानस्य 

a NNN of LPL Pf af 
‘esas, FO i 

* यत् चतुदेशपूर्वघराः षट्स्थानगताः परस्परं भवन्ति । 
तेनानन्तभागः प्रज्ञापनीयानां यत् सूत्रम् ॥ 
प्रज्ञापनीया भाचा अनन्तमागस्तु अनभिळाप्यानाम् । 
प्रज्ञापनीयानां पुनरनन्तभागः श्रुतनिबद्धः ॥ 
अक्षरछामेन समा नाधिका भवन्ति मतिविशेषेः । 
तानपि च मतिचिरोषान् धुतज्ञानाभ्यन्तरे जानीहि ॥ 

१ अ. यभा । २ प. समिति?। ३ प. भ. परस्प°। ४ प. चउदस°। ५ प. परुष्प? । 

९ प. तेणें । ७ प. qua? 1 ८ अ. सुत? । ९ भ. 'हिया। अ. मती। १० पः इंति। 

११ भ. सेण। १२ प, Aa मइ्ँविसेसो। १३ प. “am 



& > नयचक्रम् । [ मङ्गलाभिधेय-- 

गले पादं wem जयैतीत्यभिग्रायः | यदेव॑विधमिति यदू योगिनामेव सर्वथा 
गस्यम् , न गम्यं कचिदप्यन्येषाम् । 'वाचां भागमतीत्य वाग्विनियतं? व्याप्येकस- 
'मनन्तमन्तवदपि “न्यस्तं घियां पाटवे व्यामोहे जगखतानविस्तिव्यत्यार्संधीरा- 
स्पदम् | जगत््रतानविसृतिव्यत्वासेन धीरमास्पदमचलं प्रतिष्ठानं च थस्य तत्र 
'किमाश्रये जयत्यूजितं चेति । किं तहि एवंविधतेच तु प्रतिपादनीया । अन्य- 
भतासाधारणगुणता, सेव विरोधधर्मसम्भाषेनाभावाद् दृष्प्रतिपादेत्यभिम्रार्थः । 

अत्राचार्य आह-किमेवं प्रतिपाद्यमस्ति ? । प्रतिपादितमेव तत् । यसाद् 
दरन्यार्थ-पर्यायार्थेत्यादिँ । द्रव्येणार्थो द्रव्यार्थः, द्रव्यमर्थोऽस्येति वा । 
अथवा द्रव्यार्थिकः, द्रव्यमेवार्था यस्य सोऽयं द्रव्यार्थः “खार्थिकोऽयं berag? 
रव्यार्थिकः । एवं पेयोयार्थः पयोयार्थिको वा 'अथाच्चासन्निहित' | ] 
इति वचनादर्थि-प्रत्यर्थिवदिनिरेच स्यादिति Aq, नासन्निधानाभावात् तदर्थस्य । 
अथवाऽस्तीत्यस्य मतमास्तिकः । द्रव्य आस्तिको द्र्च्यास्तिकः । तयोद्देयो- 
भोवो fid न तदादयः | अनन्तांशा विकल्पाः | वचनपथतुल्यसङ्घपरसमय- 
तुख्यसङ्चत्वान्नयानाम्-- 

जाव्या वयणपह तावइऔं चेव हुँति” णयवायी | 
जावइआ णयवाया तावहओ चेव परसमया UU. 

[ सन्मतितर्के का० ३, गा० ४७] 
एवंविधविकर्पोपछ्ुप्तनयजालोपष्ठम्भविषिमेदपदार्थानामेँवाक्यविघिस्तस्य 

विधानादशेषज्ञानान्यवयचा अस्य सवेनयजनितानि | अववोधसञ्चद्र एवा भेदेना- 
बयवीभूतो यसिंस्तदववोधसपचुद्रावयवीभूतं शासनं दुरवगाहगम्मीराक्षोभ्यपदा- 
थेरल्ताकरत्वसामान्यात् | एवंविधमेवेत्युक्तनयतरङ्गमङ्सङ्हग्रलारात्मकमविक- 

e 

लपदाथोवद्योतम(प्र)धोतमा(ना)दनेकादिलसमूहवत् कृतप्रकाशं तमसोज्वका- 
शाभावात् सवित्सह्रवद् भाखरत्वादनमिमवनीयम्। तश्तिरिक्ता! शासनिन! 
कपिरु-च्यास-कणाद्-शौद्धोदनि-मस्करिप्रभृतयः । तेषां वचनानि प्रलक्षा- 
नुमानविनिश्चेयपदाथो रूपादयो घटादयोऽझ््यादयश्च तेषां विपर्ययेण प्रणयनं 

* यावन्तो वचनपथाखायन्तश्चेव भवन्ति नयबादु |) ̂  
यावन्तो नयवादास्तावन्सश्चेव परसमयाः ॥ 

. $ प. जगती" | ३ भ. Ree) ४३ प. मोके। म कक ए म REED, ३ प, मोके। भ, 'मोज़"। ४ भ. व्यत्यास्प' | 
५ अ. 'संभावाद्। ६प, 'यः कि, अ. किमव। ७ भ. "दे germ ८ भ. सेयं | 
'९ प. °उन् । ! ३० अ. Sui? | ११ भ, Perf? po १२ प. gegen | १३ भ, 
"तिचा. १४ मे, प्रधा। १५ सः दोंति। १३३ अ, "वादा। १७ प. "मेवा" | १८ स. °योऽह्यादृयं | | | 
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d: कृतं तेनं विपयेयग्रणयनेन निरुक्तीकृतं विसंवादत्वम् । तत् कथं. 
ग्रत्यक्षविनिश्चेयसावत् । युगपङ्काविषु प्रतिनियतेन्द्रियविषयेषु । घटाचचो(गो)रा- 
इते ग्रहणाभावात् । न रूपादय एव । रूपा्चन्यतमधर्मग्रहणद्वारमन्तरेण घटाद्य- 
ग्रहणात् तदभावे ITAA न द्रव्यमात्रमेव | अयुगपद्भाविष्वपि पिण्डशिवेका- 
दिषु मृदग्रहणे पिण्डशिवेकाद्यग्रदणात् | मृदभावे पिण्डशिवेकाद्यमावात् न 
पयोया एव | wash शिवेकाथन्यतमावस्थाविशेपावस्थानमन्तरेणाग्रहणाद- 
भावाच्च न द्रव्यमेव | एतेनाग्यादि-धूमादिलिङ-लिङ्गिच्यवहारो व्याख्यातः | 
कार्यानुमानविनिश्चयेऽपि न विशेषा एव निर्मेलत्वात्, खपुष्पवत् | न सामान्य 
मेवाविशेषितत्वात् , खपुष्पवत् | तसादेवं प्रत्यक्षानुमानविनिश्चेयपदार्थेषु सर्व 
लोकग्रसिद्धेषु विपययप्रणयनमन्यशञासनिनां रूपादय एव घटो, घट एव रूपा- 
दयः | रूपादयं-च घटं च ( घटोऽवयवो ) रूपादिशुणोऽवयवीत्यर्थः, न रूपा- 
दयो न घट इति वा। अश्रावणशब्दवादिवचनवदिति सर्वलोकप्रसिद्धेन्द्रियप्रत्यं- 
विरोषिवचनोदाहरणाद्ुमातुं विरोधाद्यप्युदाहृतमेब | आशङ्कामपि सत्यत्वेन 

जनेयितुमरमिति निःसन्दिग्धमेवासत्यत्वं तेषामित्यर्थः ॥ 
अपि च लौकिकव्यचहारोऽपीत्यादि | यावद् च्यामोहोपनिबन्धन" 

मिति | सातिशयबुद्धिभिरपि परीक्षकेनिरतिशयलोकप्रसिच्यनुवतिभिः परात्ममत- 
विशेषप्रतिपत्ति-निराकरणतन््वप्रतिपादने कार्य ̀  । इतरथा साक्षिविरहितव्यवहार- 
वद्नियतार्थेवै परीक्षा स्थात् | लोकिकास्तु नित्यानित्यावक्तव्याधनेकान्तरूपमेव 
घटादिकमर्थमव्युत्पन्न अ(म)पि प्रतिपद्य व्यवहरन्तो दृश्यन्ते | तदपहपप्रवृत्तयशै- 
कान्तवादा नित्य एवानित्य एवावक्तव्य एव घट इत्यादयः । तत्र शेषशासनेषु 
साध्विदं साधु त्विदमिति विचारो व्यामोहस्येषं निबन्धनं हेतुरित्यर्थः । 
विचारानवकाशात् विसंवादाच्च | 

लोकप्रत्यक्षादिनिश्रयेषपि किं पुनरतीन्द्रियार्थे शेषशासनविसंवदनजनितास्स 
च शेषशासनानां विसंवदनेन जनिता आखा असिन् जिनशासनेऽसाकमिद 
वरिष्ठमिति परपक्षदोःखित्यादेव खपश्चसिद्विरावीतेनेति | अथवा खपक्षसो- 
खित्याऽनुमानमप्यसीत्याह--प्रमाणट्यसंसिद्धीत्यादि । लोकिकपरीक्ष- 
nee CE en aL aL IIT FY rr ene REED C विर सिसि विर CR CES CERE men cs ac od 

१ भ. तत्रे नावि' । २ अ. 'क्ततं। ३ भ. घटयोवाराइते, प. धट्योवारादने। ७ Y. 
तदूभाव-तवृभावाञ्च। ५ प, ARTI ६प.०षा एवं। ७भ. FRE । ८ अं, 
जु R^| ९ भ. "नयति तु । १० प. सतिशयथु?। ११ प. काये। ३२ प, दिनिय« 

तार्थेव । १३ प. “great, भ, 'हारंते त* । १४ प. वेव प्रदृतया । १५ प, A 
१६ स. Az | 2 



ट | नंयचक्रम् | । [| अङ्गलाभिघेय~ 

काणां ग्रत्यक्षातुमानप्रामाण्यं प्रत्यविसंवादात् । पूर्वन्यायेन स्थिताखितसत्त- 

पुथुबुभादिसंस्थानोपादानक(का)रणाम्यां इयेन TTA वा अल्यक्षेणानुमानेन 

a तद्ठिनिशेयपदार्थडयस संसिद्विस्तथा सम्पादितः प्रत्ययः प्रमाणं जन्यां 
प्रक्रियायाम् | तत एव च ग्र॑तिष्ठापितमत्यन्तपरोक्षेऽप्यर्थे मेरूतरकुर-द्वीप- 
समुद्र-विमान-भवन-नरक-प्रस्तारप्रमाणांदो श्रद्धानं यसिं्दिदमूजितं जयतीति 
्रत्याम्नायतेऽन्यथा ग्रामाण्याभावाद् | यथोक्तम्- प्रत्यक्षत्राहे च सिध्यति परो- 
amare: सिध्यंति | तदसिद्धो सम्मावनाभाव एव प्रत्यक्षविसंवादित्वादुन्मत्त- 
वाक्यवत्” इति N 

अस्य चार्थस्येत्यादि। यावद् गाथाद्त्रमित्यनेन शा्रारम्भे-सम्म्रन्ध-ग्रयोज- 
नामिधानम् । पूरवेमहोदधिसधुत्पतितनयप्राथ्ुततरङ्गामग(गमपप्रश्रष्टश्षिष्टार्थ- 
कणिक(का)मात्रमिति सम्बन्धः । न खमनीषिकयोच्यते। प्रमाणागमपरम्परा- 
गतमेवेदमित्यर्थः । अन्यतीर्थकरप्रज्ञारपनाभ्यतीतगोचरपदार्थसाधनं प्रयोजनं 
शिष्यानुग्रहस्यास्यथा कतुमशक्यत्वात् | नयचक्राख्यमारभ्यं शास्रं तदन्तरेण 
तदसिद्धेः | शिष्यस्य अरसङ्गविग्रसृतधियो मा भूद् व्यामोह इति fni 
गाथादन्रमिदस्-- 
___[ चिधिनियभभङ्कवृत्तिव्यतिरिक्तत्वादनथकवचोवत् | 

जैनादन्यच्छासनमचतं भवतीति वेधम्येम् ॥ ] 
विधिनियमेत्ञादि । अन्षशासनानृततवंग्रतिपादनसाथनमिदमर्थापस्या 

तु भवति | शुद्धपदोचारणवद् विधिनियमभज्नवृत्तियुक्तत्वाजेन वचः सत्यमिति 
गम्यते। तद् व्याचक्षाणः सूरिविंधि-नियमशब्दावलो किकाविति परो मा मंस्तेति 
ततपयोयशब्दानुचारयति- विधिराचार इत्यादि | विधीयत इति विधिभाव- 
साधनो व्याहतेकत्रेथों यो विदधाति स कता द्रव्यार्थः । को विदधाति! 
पिण्डशिवकादिभावान् मृदू विदधाति | तया हि सदा शिवकादयो विधीयन्ते 
लक्षणतस्त्वनपेक्षितव्यातृततिमेदार्थो द्रव्यार्थो विधि!। लोके इष्टत्वात् | आदानं 
मयोदया चारः आचार आत्मरुपापरित्यागः, पररूपानपेक्षः। एवं स्थित्यादिषु 
योज्यंग्र्। पयोयार्थतस्तु नियमः, निराधिक्ये आधिक्येन यमनं नियमः, पर- 
स्परभ्रतिबिविक्तमवनादिधर्मलक्षणः प्रतिसेणनियतोऽबस्थाविरेषः। युगपद्धा- 

` १ प. °कन्या?। i ४ प. "माणा। ७ पं. पप्सार्थ। ५ भ, 'ध्येत । 
३ भः (शानाः, प.-श्यती। ७ पे. म. तत्वाअ०॥ ८ भ, "णाऽ°। ९ प. हकः । 
१० प. सशिबिका”। ११ भ, रः, आत्म”) ३२ अभ. “तिपक्षण । | 



सम्बन्ध-प्रयोजनम् ] न्यायागमाबुसारिण्यढङ्कतम् | ९ 

व्ययुगपक्कावी वा रूपादिः शिवकादिश्च यो यो भवति स एव स एवेति । 
पयोयशब्दानां शेषाणामप्ययमर्था यथाक्षरं TST | 

तयोभेज्ञा विधिविधिरित्यादि | तत्र विधिरनपेक्षितभेदानुगतिव्याब्वचि- 
व्यापारो, यथा गोरिति । विधिविधिस्तु शुक्लदिभेदनियमवादिन प्रत्यभेद- 
प्रतिपादनव्यावृत्तः । कोऽयं शुक्कादिभिदो नाम गोत्वव्यतिरिक्त इति | विधिनि- 
यमोऽतिग्रसक्तस्य विशेषेष्वखापन विधिग्रधानसेव तदंशेऽवस्थापनं यथा-गां 
शुक्कामानयेति | तदुभयात्मकं विधिविंघोर्नियमं विधिनियमं तु विधिश्च नियमञ्च 
विधिनियमं इन्हेकवद्धावः । तुख्यकक्षो विधि-नियमावेव सहितो आत्मकं 
सर्वमिति | शेषा यथायोगमेतद्याख्यानुसारेण व्याख्येया भङ्गाः | सामान्येन 
तु कारणं विधिः, कायं नियमः, sat विधिनियर्म, शेपास्तद्विकल्पा एव | 

एवं सङ्गाद् (भ्) व्यंवस्थाप्येदानी वृत्ति व्याख्यातुकाम आइ-तेषां Afr- 
नियमभङ्ञानां चृत्तिरिति। तखास्तु लक्षणं ख़विषयसम्पातनेन भावेनाथीनामा- 
त्मीय आत्मीये विषयेऽवतार्याऽऽयया तदथों भाव्यन्ते । तथा हि--तथा 
भवन्ति नान्यथा" इति नित्य एवाकृतकत्वादाकाशवत्, अनित्य एव कृतकत्वादू 
घटवद् वेति । यथोक्तम्-द्रच्यस्यानेकात्मनोऽत्यतमेकात्मावधारणमेकदेशनय- 
नाय इति । प्रत्यक्षानुमानाम्यां पूवीवखिताखितमृस्वणथुवुक्षादिसंस्थानोपादान- 
कारणाभ्यां वृत्तितस्वमित्यव आह-जेनसत्यत्वसाधनबवत्तानुवत्तिरविवक्षितद्वा- 
दशविकड्पविशेषेणेति । तत्समाह्दारेकरूपतया तद्व्याख्यानमित्यर्थः । 
अनेकसम्बन्धे देवदत्ते पितुपुत्रत्वादिधर्मसमाहारेकरूपवस्तुतस्वान्वार्यानवत् | 
अन्यथेत्येकान्तावधारणे प्रत्येकं खरूपानवधारणादवृत्तित्वमेव वक्ष्यमाण- 
वदिति | तदित्थमिदमेव शास्रं वत्सेतीति परस्परव्याहततत्वारत्ववृत्तय एव ता 
इत्यर्थः | इततितल्वविनिश्चिंचीषायां सा च विध्यादिप्रत्येकवृत्तिरूपाख्यान- 
समघिगम्येति तब्वाख्या कार्या । किं कारणं तत्सञ्च॒दायकार्यस्वात् तस्याः ॥ 

इममर्थं विस्तरेण व्याख्यातुकाम उदिशति-तत्र विधिव्वत्तिरित्यादि । A- 
ताखनन्तरोदिष्टास॒ विध्यादिव्वत्िषु विधिवृत्तिसावद यथा । लोकग्राहमेव वस्तु 
लोकस्य ग्राहः | MEAT ्राहः। यथा जलचरो ग्राइः प्राण्यन्तराण्यम्यात्माकर्षति 
तथा लोकोऽपि खाभिग्रायसकाशं सर्वमाकर्षति। यो यो लोकग्राहो यथा लोक- 
ग्राह एवेत्यवघारणाछोकामिप्रायं नातिवरत॑ते वस्त्वित्यर्थः । परीक्षकाभिमानिनां 

१ प, "वी रूपकादि शिविकादि च। २ प. "थोमोंगा । डे भः °ति विघिनियमं शे? 
४ प. "शव", भ. 'आआवस्थाये० । ५ प, "वि? । ६ अ, "क्ष। अ, पूवेवत स्वि | ८ भ, RTT | 
९ प. तत्वाद् व्या°। १० प. °निचिची°। ११ भ, “त अथा। ३३ “खात्मानमा? १३, स तामि 

न. च, २ | | 



१० - नयचक्रम् | [ विधिनियमयो-« 

तु तीथ्योनां खपरविषयतायां सामान्य-विरेषयोरनुपपत्तरससतो लोकाभिप्रायो 
विवेकयलः शाखेष्विति। इतिशब्दो हेत्वर्थे; यसादेतमथ अ्रतिपादयिष्यामससादू 
यथा ठोकग्राहमेव वस्तु ततो छोकामिग्रायाद विवेकयत्रानथेक्यस् | तत् कथ- 

मिति चेदुच्यते-सामान्य-विशेषों हि खविषयो परविषयो वा स्थातां वरस्तुनः । 
सामान्यं घटादेर्वस्तुन आत्मनि वर्तेत, WA वा पटादेरात्मनि घटाद् व्यतिरि- 
च्यमाने ! चतुर्ष्वप्येषु विकल्पेषु साङ्ख्यादीनां दोष इति मन्यमानो लोकिकः 
पक्षं आहयति टुंदूषयिषुः सोपपत्तिकम् | तत्राद्यं सामान्यं तावदेकस्य सर्वेत्वात् | 
यदि सविषयं सर्वमेकमेकं च स्वे, कसात्? कारणस वै (शर) रूप्यादू यथाऽऽह--सर्वे 
सर्वात्मकम? qu कसात् सर्वमेकत्र नोपलभ्यते, सर्वत्र चेकमिति ! । उच्यते- 
देश-कालाकार-निमित्तावबन्धात् तु न समानकारमात्माभिव्यक्तिस्ते मन्यामहे । 
जल~भूम्योरप्येतत् पारिणामिक रसादि Wei रूपं a जङ्कमतां गतस्य 
जङ्गमाव्यवहृतवनस्पत्यादेजङ्गमशरीरपरिणामापन्नस्य | जज्गमस्यापि स्थावरतां 
गतस्य स्थावराव्यवहृतस्य तत्परिणतस्येव॑ ua स्थावरतां गतस्य, अङ्गः 
मस्य जङ्कमतां गतस्य | तसात् सर्वे सर्वात्मकम् । तत एकस्य सर्यत्वात् सर्वस्य 
चैकत्वात् खविषयं सामान्यं घटस्यात्मनि वर्तत इति परमतं अदश्योत्तरमाह--- 
wa सामान्यविरीधः सामान्यस्य विरोधः, सामान्येन च विरोधः | तत् 

कथम्? उच्यते-यदि सामान्यं तत आत्मा न भवत्यनेकार्थविषयत्वात् सामान्यस्य 
कश्चिदर्थः | केनचिदर्थेन केश्चिद् Hr समानो भवतीति कृत्वाऽनेकार्थविषयं 
सामान्यं तसादनेकार्थविषयत्वात् सामान्यस्य वस्तुनः | खमात्मा घटादेरेकः 
रूपस्य न भवत्येकत्वादात्मनः | सामान्यस्य च निवृत्तेरोत्मनश्र | आत्माभावात् 
कस्य सामान्यम्? | अथ मा Y q दोष इत्यात्मेष्यते । ततोऽपि न सामान्यमे- 
कत्वादात्मनः | केन सामान्यं तस्थेत्यात्मनः सामान्येन विरोध; । समानभावो 
हि सामान्यम् | सेना-इस्तिनोरिवेति । इस्त्यश्व-रथ-पदातिसमूइः सेनेत्यनेकाथो- 
पेक्षां दर्शयति | हस्तीति चैकार्थतां दशयति । | 

_ अथोच्येतेति स परिहतुकामस्थ परस्याभिप्रायमाह-स्थादेव विरोधो यद्या- 
त्मनः सामान्यमिति. मेदेन खत्वमभ्युपगम्येतेति । यद्यपि व्यति [रे] कार्थषष्ठी आ- 
पितखखाम्यादिमेदतथाप्पदोषो व्यपदेशिवद्धावात् | राहोः शिर इत्याद्यव्यति- 
रेकषष्ठीदशनादिति | किं तर्हि? जूमः-इह त्वात्मेव सामान्यस्। किं तत्? घटादेः 
सत्त्वांदिरात्मा | यथोक्तम्-आध्यात्मिकाः कार्यात्मका मेदाः शब्द-स्पश्न-रस-रूप- 
TH CAAT सुख-दु/ख-सोद्यानां सञ्चिवेश्मात्रम् । कसात्! पञ्चानां पश्चा- 

` ३ अ. LIV JT है | 
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नामेककार्यभावात् | सुखानां शब्द-स्पर्श-रुप-रस-गन्धानां प्रसाद-छाघव-प्रसवा- 
भिष्वङ्गोद्वर्ष-ग्रीतयः कायम् । दुःखानां शोष-ताप-भेदापस्तम्मोद्वेगापद्वेषाः 
मूढानां चरणसदनापर्ध्व॑सन-चेभत्स-देन्य-गौरवाणी' ति। तथा करणात्मकाः श्रोत्र 
त्वक्-चक्लुजिहा-घाण-वाग-घस्त-पाद-पायूपस्थ-मनांस्येकादश तेयेगयोन-मालु- 
दैवानि | बाह्याश्च मेदाः सत्वरजस्तमसां कार्यं समन्वयदद्वनादिति । एवं पृथि 
व्यादि गवादि घटादि, तस्रात्सत्वादिषंटादेरात्मा स हि तत्सगुदायकार्यत्वात् 
सामान्यं, तसादात्मेव सामान्यमित्यत्र क्रमः | एवं सत्यात्ममेदः समुदायेककार्य 
त्वात्सुखायेकमसामान्यमितीश्स सामान्यस्य भेदः | तत्कथम् ? इति चेदुच्यते- 
सुखं च सुखादिसम॒दय च सत्वं सुखम्, रजो दुःखम् , तमो मोहस्तत्रयमेका- 
त्म्यात्रयमेकमेवेति | सुखस्य सुखत्वं तत्सञशुदायत्वं च ग्रापं च कि कारणं तदा- 
त्मत्वात् | यसात्सुखाद्यात्मकः सञ्चुदायः सञ्ुदायात्मकं च सुखमेवं शेषावपीति | 
शखमोहावतिदिशति। एवं दुःखं दुःखं च दुःखादिससुदायं च । मोहो मोह 

श्र मोहादिसञ्चुद्यं च। ततः को दोषः? इति चेतश्च त्रिगुणविपरिणामकारण- 
कल्पनावैयथ्येम् । सञ्ुदायैककायोणां त्रयाणामेकत्वाम्युपगमादेकस्तत् साम्याव- 
खाविशेष;ः | तसाच्चावस्याविशेषादग्रच्युतत्वात् कुतो शुणानां वषम्यम्, । वेष- 
म्यामावे कुतः ग्रकृतिर्महदहङ्कारतन्मात्रभूतेन्द्रियादि पूर्वोचरहेतुकार्यभावः 
अत्राशङ्का-नित्यमेव ज्यात्मकमिति वेत्प्रधानावस्यायामपि त्रिगुणत्वान्नित्यं सर्व 
कालं त्र्यात्मक सत्वरजस्तमआत्मकमशुणवंषम्यविपरिणामकारणत्वाहृपप्यन्ते | 
सुखादिसञ्चदायात्मकत्वेऽप्यात्मभेददोषश्च नास्तीति | एतदपि वाब्यात्रत्वादनुत्तरं | 
तथापि तु सुतरां तथेकत्वनित्यत्वात्मकाशम्रवृत्तिनियमभेदाभावादनारम्भः । 
एकत्वस्थ नित्यत्वादेकत्वेन वा नित्यत्वात्सदेकत्वादित्यर्थः | 

प्रकाशभ्रवृत्तिनियमकायभेदः । सत्वरजस्तमसां योऽभ्युपगस्यते भवद्धिराचाय 
एव न पाखा(षा)णवत्तदू यथा-नाटकाचायः खहस्तोत्क्षेपणादिना प्रकाशात्मना- 
त्मनो नतिकायाश्च व्यवतिष्ठते । पवनः पर्णचलनादिना खपरप्रवर्तनेन व्यवतिष्ठते । 
नौःस्तम्भनपाषाणकः खपरनियमने व्यवतिष्ठते। तथा ' सत्वरजस्तमांसी › enr 
ज्ञोपपयते । सर्वकालमेकत्वनित्यत्वात्तत्वामावस्तदनारम्भः प्रधानावस्थायामिव 
शुणानां सर्वकाछं कार्यानारम्मो निव्योपारत्वात्। वेषम्यनिर्मूळता चारम्माभावात् 
उभयस्य चाभावः, कारणस्य कायत्वस्य च। अथवात्मनः सामान्यस्य च सुखादे 
सुखदायिनस्तत्सञ्ुदायस्य च प्रधानस्य किं कारणमन्यतराव्यवस्यानेऽन्यतरस्या-- 
व्यवस्थानात् | तत्कर्थ भाव्यते? इति चेदुच्यते-यथा च प्रधानावखायामित्यादि 

१ “त्म्यापश्ष । २ “श्रमुदायिन? 
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यावत् त्रित्वेकत्वादिव्यतिक्रमेणेति त्रित्वैकत्वादीत्युक्तपरामशः। यथा fra 
मेकत्व च Rest धमीविष्येते । एवमवयवा अवयवी च । अन्यदनन्यचात्मा 
चानात्मा च सर्वमसव॑ चेत्यादि। आदिग्रहणात् usd स्थूलं चेत्यादि सामथ्या- 
दापादनीयस् , एष इष्टान्तः । साधम्यं सदा त्रिगुणेकत्वादिति । त्रित्वेकत्वाद्या- 
त्मसतन्वातिक्रमेणेति विरोधधर्मसम्बन्धः । अव्यतिरिक्तत्रिगुणेकरूपता वेष्यत 
इति | प्रधानस्यैव दषटान्तस्य वर्णनमेवमेव शब्दादाविति दाष्टोन्तिकोपनयः | 
त्रिगुणाच्यतिरेकेकरूपत्वं विरोधधर्मसम्बन्धथ शब्दतन्मात्रादिषु तत्कार्येष्वाका- 
शादिषु भूतेष्वेकगुणादिवद्धेषु तद्विकारेषु च गवादिघटादिषु च श्रोत्रादिष्वेका- 
दशखिन्द्रियेषु च प्रधानधर्मा आपाधाः | किं कारणम् ? तन्मयत्वात् | सस्वादि- 
गुणमयं हि तत् । ततश्च सर्वस्यावथानाअधानावखायामिव न किश्चित्सत्रादि 
पदादि वा कस्यचित्कारणं वा कायं वा प्रमाणं प्रमेयं चेति । नियमाभावात्सर्वत्र 
यादच्छिकी E प्रसक्ता यदच्छामात्रत्वात् | न न अधानमहदहंकारादिकारण- 
कार्यनेयम्यम् | ततश्च यदच्छामात्रत्वादज्गीकृतपुरुषार्थयत्ार्थहानिः । पुरुपथैत- 
न्यस्ररूपस्तसार्थो विविधः । शन्दाञ्युपलब्धिरादिशुणपुरुषान्तरोपलब्धिरतस्तत् 
कृत्वा तद्विनिवतेत इति | तसे पुरुषार्थाय यलः प्रधानस्य। तस्य remi: 
प्रयोजन तस्य हानियादच्छिकतात् । तस्य॒ च हानो प्रघानपुरुषसंयोगत्रित्वप- 
रिज्ञानार्थशास्रय्ताहानिरपि ॥ 

सामान्यविशेषयोअ सम्बन्धित्वादित्यादि | यावन्नियमपक्षापत्तिरपि। सामान्यं, 
विशेष इल्रेतो परस्परसम्बन्धिनावादयन्तवत्पितापुत्रबद्वा। तत्र यदि सामान्य- 
मम्युपगम्यते विदोषापेक्षित्वात्सामान्यस्य विशेषेणोन्वसेष्यः | पितृत्वाभ्युपगमे 
पुत्रत्वाभ्युपगमत्वात् | विशेषाभ्युपगमे च सामान्याभ्युपगमस्तद्वदेचेत्यतस्ते 
बलादेव विशेषपक्षापत्तिरपि नियमपक्षापत्तिरित्यर्थः । अपिशव्दात्मागुक्तदोषा- 
पत्तिः | एवं तावत्खविषयत्वे सामान्यस्य दोषा उक्ताः | परविषयतायाम- 
प्यसमानावस्थानादसामान्य-अमुख्यसामान्यानां सदहृशानुम्रबवत्तिव्याबचिलक्ष- 
णानां परेष्टानां परविषयाणामसंभवात् | खेएसमानभवनलक्षणसामान्यसंभवात्- 
प्रकीयसामान्यमेवेत्युपर्युपसंहरिष्यते । 
Pe anik कृत्वा तावदाह-असमानावखानादसामान्यमिति । mq 

षयं । ते हि द्रव्यादयः परे परेरिष्यमाणा घटादेर्वस्तुनस्त- 
दपि परसदपेक्षया समानमित्युच्यते नात्मा तमेवेति परविषयम् , किं पुनः कारणं 
तदंसामान्यम् ? इत्यत आह-अनवधतेकतरकारणत्वादिति नावभ्रियते द्रव्यमेव 

, चैत्रमेव काल एव भाव एव वा कारणमिति। एवं तक्षेकतमकारणत्वादिति वाच्यं। 
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न चात्र डतरडतमो MTT | करात्? अन्यत्कियच्त्तदां निद्वारणे हयोरेक्य डत- 
रच्वा बहुनां जातिपरप्रश्ने डतमजि'त्यचेकशब्दस्यापठितत्वात् | एवं तद्योतिश- 
यिकस्तरप्त्ययः। समानशुणेषु हि स्पर्धा भवति गुणवचनाभावान्नेति चेत कारण- 
त्बगुणतोऽतिशयो भविष्यति । एवं तहि तमवस्त्विति चेइयोदवयो प्रकर्ष विवक्षायां- 
तरपित्यदोषः। अथवा “एकाचः ग्राचाम्'( )इति जातिपरिप्रश्नेऽस्त्येव डतरजि- 
त्यदोषः | केनानवधतमेकतरकारणत्बं द्रव्यादीनामिति चेत्। उच्यते-ठोकिक- 
व्येवहारनयग्रधानेः स चाहंतनयेकदेश एव । न पुनयेथा शाखकाराः सामान्यमेव 
विशेष एव द्रव्या्न्यतमदेककारणं कार्य. वेत्यवधारयन्ति | कथं पुनद्रव्यादि- 
कारणतावधार्यते न वेति उच्यते-द्रव्यं तावत् , तचच द्रव्यमपि भवनहक्षणं व्यापी- 
त्यमिसंभत्त्यते । अपिशब्दात् क्षेत्रमपि । सर्वतन्रसिद्धान्ते-व्याकरणे द्रव्ये च - 
भव्य इत्युक्तत्वात् । भवतीति भव्यं भवनयोग्यं वा द्रव्यं, द्रवति ट्रोष्यति दुद्रा- 
वेति डुः, द्रोविंक्रारोऽवयवो वा द्रव्यं (दु ड गतो! सदैव गत्यात्मकत्वादिपरिणा- 
मात्मक हि तत् | 

ननु यथा शुणसङ्कायो द्रव्यं क्रियावट्टणवत्समवायिकारणमिति द्रव्यलक्ष- 
णमिति चा कथं भवतीति चेत् + भिद्यत इति मेदः भेदेन भवितुं शीलस्तस्या धर्मा 
बा साधु मवतीति भेदभाविनी aq । तस्या भवनं भेदभाविश्द्धवन | तदेष 
परमोऽर्थः | कोऽसौ? रूपादयः शिबिकादयश्व ते पुनर्यथासडथं युगपदयुगपच 
भेदमाविमृद्भवनपरमार्थरूपादिञ्षिविकादयः । समानाधिकरणसमासः । पुनरापि 
तेषां बृत्तिरस्य तेषु वा बृत्तिरस्य तदिदं युगपदयुगपङ्भेदमाविसङ्भवनपरमार्थरूपा- 
दिशिबिकादिवृत्तिः | किं तद्गव्यम्र ! व्याझोतीति व्यापी । न क्वचिदपि न प्रव- 
तते । यथा रूपादिशिबिकादयो मृदो भवनमात्रं तथा युगपद््तं एथिव्यादेः 
परमार्थः | एथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशादिद्रच्यभवनमात्रम्। पृथिव्यां चाइमलोष्टादि। 
तथापां हिमकरकादि | तेजसोऽप्यचिरादि खभेदा इत्यादि | अयुगपद्धूतं त्रीहि- 
बीजाङुरपत्रतालकाण्डपुष्पफलशककणतुषादिपरमार्थं इति । wd द्रव्यभवन- 
मात्रमेकपुरुषपित्ुत्रत्वादिवसात् तान् भावात् द्रवन्ति-भजन्तीति द्रच्यम्। क्षेत्र- 
मपि व्याकरणसिद्वान्तगत्यैव 'क्षितिवासगत्योः( ) इति सर्वस्य सिद्धं | सवे- 
गतिनिवासबृत्ति सतत्वं | गतिव्योप्तिनिवाससथावसान सर्वभावानां ग्रास्यवस्था- 
नोपकारेण वर्तत इति तद्दुत्ति खतं ग्रदेशरचनाविरोषो हि क्षेत्रम् । एकैकः 
भावार्थसङ्घातसमवस्यानात्मा एककस्य घटपरादेयोवस्यार्थे एथुबुभादिरूपेण 
संहत्य समवस्थितस्यात्मा खरूपतत्तं प्रधानमित्यर्थः | किं कारणम्? क्षेत्राभावे 

3 “चेल्यव” 
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तदभावात् । क्षेत्रालुग्रहादेव तद्भावात् | यथासंख्यं रूपादि । ग्रीवाचेकगमनस- 
मवस्थानव्यवस्यापितपथिव्यादिघटादि । यथा खप्रक्रिया वैशेषिकादीनां रूप- 
रसगन्धस्पर्शवती एथिवी | शब्दस्प्ीरूपरसगन्धात्मा एथिबी | करकटलक्षणा 
वेति । एवं घटोऽप्यवयवी गुणसमुदयमात्र । प्रज्ञसिसत्वेति विकल्पनामात्रं । 

ठोकनये | ननु एवं हि रूपग्रीवाद्यवयवा रूपादयो ग्रीवादयश्चेकगतयस्तथा तथा 
समवस्थिताः पृथिव्यादीन् घटादींश्च व्यवस्थापयन्ति यत्र AI । कि हि तत 
पृथिव्याः एथिवीत्वं रुपाद्येकगतिसमवखानादन्यत् | घटस्य वा ग्रीवाधेक- 
गतिसमवस्यानादन्यद् घटत्वम् । तसात्सर्वगतिनिवासइत्ति ae तत् | 
व्यापि विण्वस्येत्यादि याबद्विस्पन्दितस्य विण्वं aged च व्यामोति | युगपदयु- 

गपद्धावि रूपादि शिविकादि भावविस्यन्दितम्। एथिव्यादि घटपटादिविपरिः 
णामजातं चेत्यर्थः ॥ 

कालोऽपीत्यादि। कालोऽपि परविषयं सामान्यं | परिणामवती क्रियेच कालः। 
कलनं कालः कालसमूहो वा। यथा मासमास्ते, गोदोहमास्त इति । वर्तनं 
भवनमिति तत्पर्यायो वर्तनालक्षणो वा द्रव्यात्मा | स च युगपदयुगपत्कारस्य 
तत्त्वभूतपदार्थनिरूपितवृत्तिः । पूर्वोक्तरूपादिश्िविकादिपारिणतवत् । वक्ष्यमा- 
णास्तिकायसलिलनिर्वल्येपथिवीव्रीहिनरोदनादिवद्दा । तदूयथा-युगपदुततिस्ता- 
चदनेकग्रभेदोपवर्णेत्यादि यावद् युगपद्ठत्तिः | सांख्यादिग्रक्रियोपवण्योल एव 
हि धर्माधर्माकाशपुद्ठलजीवास्तिकायाः सम्रमेदाः | अथवा पृथिव्यादय एवांस्ति- 
काया विद्यमानकायास्े यत्र यत्र युगपद्वतन्ते स तत्र युगपद्गुत्तिः कालः । यत्र 
चादानघारणेत्यादि यावज्निवृत्तिवृत्तिष्वयुगपद्रुत्तिरिति । 

यथोक्तम् 
'आदानीयास्रयो मासा त्रयो मासास्तु धारणाः । 
पाचनीयाखयो मासाखयो मासाधिसजेनाः ।' इति। 

ईशान्याः पूर्व उत्तरः पूर्वोत्तर च वायवः। शेषाः शेषकाः। अत्रापि प्रति प्रक्रि- 
यमादित्यसन्तापापीतसलिलघारणपाचनसजनवत् । धूमज्योतिः सलिलमरुत्स- 
झातमेघादानघारणपाचनसर्णनवत् । विस्रसापरिणतपुद्रळविकाराञ्रत्वादिवद्वा । 
घुट्ठळाविनाभावादेववेक्रियादेरापे | आदानाद्वारणम् । घारणात्पाचनम् | पाच- 
नान्निसजेनम् | Rare सलिलस्य कार्याणि भूमिद्रवीभाववनस्पत्यौषधिप्ररोहपु- 
ष्पफलग्राणिशरीराप्यायनादीनि | ततोऽपि कायोन्तराण्याहारबलवपुःखामादीनि । 
घटपटादिनिदृत्तय : एवेत्यादि | निईत्तयः कार्याणि । तासां निईँत्तीनां R- 
SURE काल एव । तदृपष्टम्मजन्यत्वां्तेषां भावानामिति ॥ 



ठयाख्यानम् | न्यायागमाबुसारिण्बढङ्कतम् । १५ 

इदानीं भाव उच्यते-स तु पूर्वोक्तेषु द्रव्यादिषु भवनं भाव इत्युक्तत्वादुक्त एव 
तदशेयन्नाह-द्रव्याद्यपि स्वित्यादि। 'गुणपर्यायवद्रव्यम' ( ) इत्युक्तम् । गुणा 

रूपादयः शिबिकादयः पर्यायास्ते युगपदयुगपद्धाविनः | त एव भवाः क्षेत्रकाढी 
द्रव्यमेव भवनसामान्याङ्घाव एव वा तसान्न तानि द्रव्यादीनि युगपदयुगपड़ा- 
विभावच्युदासेन भवितुमहेन्ति कर्थचिदपीत्युक्तवदेवेत्यतिदिश्ञति | तथा भावना 
तेषामिति तदेव भवनं हेतुत्वेन व्यापारयति | अन्यथेति भवनसामर्थ्याभावे द्रव्या- 
दीनां वन्ध्यादिपुत्रवदभावत्वापत्तेन सन्ति द्रव्यादीनि, मवनश्चन्यत्वाइन्ध्यापुत्र- 
वत्। पञ्चमीनिर्देशात् तद्वेधर्म्येण भवनहेतुभावी तेनाह-नेष्यते च द्रव्यादीनाम- 
भावत्वम् । भावत्वमेवेषां भावं च भवनसम्बन्धी घटवत् | अतो द्रव्यादीनि भवनस- 
म्बन्धीनि भवनद्रव्यादीन् व्या्नोतीयत आह-भावोऽपि सर्ववस्तुतन््रव्यापीति । 
अत एवानित्यादि यावदपेक्ष्वाणीति । एतसातप्रतिपादितोपपत्तिबलाद्रव्यादीनि 
मावपर्यन्तानि भवमत्राधान्यप्रत्याख्येयानि | तसाद घटादिवस्त्वात्मसामान्यपक्ष- 
ग्राहिणोऽपि सख्विषयसामान्यवादितेत्यर्थः | अपिशब्दाच्चाग्रहरक्तमनसापि सता 
त्वयावझ्यापेक्षाणि। सारमारसषितव्यानी त्यर्थः (2) | किं कारणं? प्रत्यक्ष एव तथा- 
त्मत्वात्। इश्यत एव हि द्रव्यायेकरूपमवनसामान्यतोक्तविधिना किञ्च॒ परविषयगु- 
र्यसामान्यपक्षवादिनेति। द्रव्यादीनां परस्परभिन्नानां समानभवनान्धुरूयं सामा- 
न्यं लोकं विविधसामान्यबादीव्यवहारनयानुयायित्वात् | ननु यथा साङ्घादिघु 
साइञ्यान्यापोइतत्वादि प्रमाणविरुद्धं तच्चोपर्वतितं भवितुमहति। «qd arz- 
श्यानुवृत्तीनाँ लोके समाने न भूयत इति सामान्यलक्षणस्यादष्टत्वात् | ृष्टत्वाचास- 
दिस लोकिकस्य सामान्यस्थेत्यत आह-प्रत्यक्ष एव तथा तथा परविषयस्य समा- 
नस्य भवनात् | तेन तेन प्रकारेण द्रवयक्षेत्रकालमावापेक्षयुगपदयुगपङ्काविभावस्य 
रूपा शिविकादिरूपस्य समानस्य भवनात् सर्वतत्रसिद्धान्तेन व्याकरणेन लोकाजुबू- 
त्तिना निरुक्तितत्तादिवादिनाप्याइ-परेण समानेन भूयत इति समानो भवती- 
त्यर्थः । समानभावः सामान्यं यङ्कवन्ति सर्वभावाः स तेषां भाव इति। सार्थिको 
भावप्रत्ययः | खभावसम्बन्धाथों चात्र कठेलक्षणा षष्ठी, तख भाव इति । 
यथा शिलापुत्रकस्य शरीरमिति | | 

एवं सामान्यं व्याख्यायेदानीं . तदथो5नुसारेणालमानमाह--तथा चेत्यादि 
यावद्विशेषणेक्रता । तथा चेत्येवं च कृत्वा प्रतिपादितपरस्परभेदस्य ते परस्परसम्बन्धे- 
क्यापत्तो च TAMA जगतो द्रव्यदेशकाठमावापेक्षया तेन तेन प्रकारेण विदे 
षणेकता द्रव्यं क्षेत्रेण कालेन भावेन विशिष्यते | द्रव्येण क्षेत्रमितरो च । एवं 

१ °तश्रोपवतितं° | 



१६ . TAF, | [ सामान्यविशेप-- 

तेस्तदभूत्परस्परतश्व तानि यथाङ्ञुलि्वक्ग्रगुणताचययुगपद्भाविभावे रुपादियुग- 
पद्धाविभावेदेशेन तं द्रव्यान्तरेश्च विशिष्यन्ते । अद्जुलिवेऋ्ज्वीग्रदेशेडसिल्नाका- 
शस्त्र वर्तते । प्रदेशिन्यधुनेत्यादि । तथेकेकमवि वस्तु घटपटादिना केनचिन्ना- 
भिसम्बध्यते तथा तथा विशेष्यते-च तत्तद्भेदत्वसम्बन्धत्वाभ्याम् । प्रयोगश्रात्र- 
द्रव्यादिविशेषेण सम्बन्धी घटः वस्तुभेदत्वे सति तत्सम्बन्धत्वाविकचसु- 
रभिशरन्नीलोत्पलचत् | विकचमुकुलितादि क्षेत्रविशेषणं । सुरभिमीलनादि 
सहक्रमभाविरूपादिभावविशेषणम् | उत्पलमिति द्रव्यम् तदपि तेपां विशे- 
qu, व्यवच्छेदकत्वात् | एवमनेकत्वसामान्यमापा्च ग्राक् । ग्रीतिज्ञान- 
परविषयितायामप्यसमानावखानादसामान्य परेपामिति । तदशयति--तत्र 
अन्यस्य कखचिदपोद्यसय सदृशस्य TIA वा समानस्याभावात्सामान्यानुपपत्तिः। 
एवमापाद्तिपरस्परविशिष्टिकत्वजगतो घरैकत्वमात्रत्वेऽथीन्तराभावात्कुतोऽथा- 
न्तरापोहलक्षणं बिद्वन्मन्याद्यतनबोद्धपरिक्षिप्षै सामान्यम् । कुतो वा समानं 
इत्यत इति सदृशं भावः सादृश्यमिति साइश्यलक्षण सामान्यम् | SEAT 
तस्याभावात् | कुतो वा eem? | तस्य भावसत्वम् । तत्तरवमस्थ UI | 
ag भिन्ने भवति । समानानेकार्थाबुइत्तिलक्षण सचद्रव्यत्वगुणलकर्मत्वादि । 
स्यान्मतं | परस्परविशिष्टेकत्वादेव तत्समुदयः | परविषयसामान्यमिति ॥ 

, एतब्रायुक्तमित्यत आह--उद्तिदोपालुबद्धेकसर्ववात् । खसामान्यापत्ति- 
वो । यदुक्त NH । स तत्सम्रुदायकायत्वसामान्यमित्यत्र | एवं सत्यात्म- 
भेदः । सुखं सुखं च सुखादिसमुदयश्र तदात्मत्वादेवं शेषावपीत्यादि यावत्सा- 
मान्यविशेषयोश्च । तत्सम्बन्धित्वादेकतराम्युपगमे नियमपक्षापत्तिरपीति । खवि- 
षयसामान्यापत्तिर्वति । वाशब्दो विकल्पार्थः | खसामान्यपक्षाभिहितसर्षपूर्वा- 
त्तरपक्षविकस्पप्रदशेनार्थः | द्रव्यं द्रव्यं च द्रव्यादिसमुदयश्चेत्यादि विकटपजातं 
सर्वभिहापि भवता योज्यम् | तथा सद्वातावस्थानभेदाडा घटपटवदत्यन्तभेद 
एव सर्वार्थानां यदि सङ्घहनयदर्शने lah सङ्गहनयदशेनेन एकमिति | सत्य- 
मुक्त । तत्तु सङ्घातेनावस्थितानां नोपपद्यते | इृष्टविरुद्धत्वादित्यमिप्रायः | ततः 
किमिति चेत्तथा हि-एवं च कृत्वा किं परमाण्वादीनां घटो भवति घटस्य वा 
कपालानीति | तद्विनाशजन्यत्वस्याप्यसम्बन्धं दर्शयति । आदिग्रहणाद् अणुक- 
च्यणुकादीनां ग्रीवादीनां चान्यत्र सञ्चातसमवस्थानभेदात् | समवस्थानकृत एव 
तेषां सम्बन्धः | तथा च समानं भवन्ति ते स्यान्मतमेवं व्याख्यातुस्तयैव मतेन 
परस्परविलक्षणानाभथोनां भेदादेवानवस्थानं प्राप्तम् | द्रव्यादिमेदमिन्नानामन्यो- 
न्यनिरपेक्षाणां सङ्घातसमवस्यानभावादित्यत्रोच्यते-~अनवस्थाने वा fqenm- 



“सुमानव्यास्यानम् | न्यायागमाबुसारिण्यलङ्कतम् ! १७ 

'तत्वात्सवार्थानां सभयमापे तथा समवखानं नास्ति यथा समानता निरूप्येत 
परस्परनिरपेक्षोत्पादविनाशत्वादित्यर्थ: । एवं सर्वेकमिन्नपक्षयोः सामान्यभाव 
उक्तः । पक्षान्तरेऽपि वक्तुकामः ग्राहयति | अथान्तरेण रूपग्राप्तिमित्यादि, याव- 
त्सिद्विरिष्यत इति | अन्तरेणेकरूपप्रासिं मेदरूपग्राप्तिं वा । उक्तिम्रत्यया दण्डि 
वदिति नागृहीतविशेषणा विशेष्ये बुद्धिरुत्पद्यते विशेषग्रत्ययानामनाकसिकत्वाच्च 

' दण्डनिमित्तदण्डिग्रत्ययाभिघानवत् | दण्डोऽस्यास्तीति दण्डीत्यत्र हि दण्डसंयो 
गनिमित्तौ देवदत्ते दण्डयुक्तिप्रत्ययो यथा दष्टावेवं द्रव्यत्वघटत्वादिसामान्य- 
विशेषसमवायनिमित्तो द्रव्यघटायुक्तिप्रत्ययो स्यातां, नान्यथा व्यक्तिमिन्नार्थसि 
द्विरिष्यत इति | उत्तिप्रत्ययाम्यां द्रव्यघटादिव्यक्तितो भिन्नस्य द्रव्यत्वघटत्वा- 
arte सिद्धिरिष्यते । एवं शुणकर्मणोश्च संख्योतक्षेपणादिव्यक्तिमिन्नतततत्ार्थ- 
सिद्धिरेषितव्या | मित्नेष्व्थेष्वभिन्नोक्तिप्रत्ययद शेनादिति । अत्रोच्यते--तत्र अन्य- 
तोऽपि तयोः सिद्धेः। अपिशब्दान्नियमाभावेन लोकसिद्धं नामादिकमप्युक्तिप्रत्यय- 
कारणमाह । कयोः सिद्धिरुक्तिग्रत्ययोस्तन्नियमाभाव॑ दशयति । तो हि कर्सिश्रि- 
देवाकारमात्रे आदिग्रहणान्नाममात्रे, आकरणमाकारो, बुख्या यो यथा परिगृद्य- 
तेऽर्थः नाम्ना वा निर्दिश्यते स एव तस्याकारः। स च तावन्मात्रो न ततोऽधिको 
यथाकाशं | डित्थ इति वा स वान्यथां वाकाशादिषु विनानुवृत्त्याकाशकाठदिशां, 
त्वन्मतेऽप्येकत्वात्। कुतो मिन्नेष्वमिञ्ञामिधानग्रत्ययो, gat वाकाशादि तत्तचा- 
नीति | इश्यते चात्राप्युक्तिप्रत्ययो, तसान्नास्ति सामान्यं | घटत्वादिसामान्योप- 
चारात्तेष्वमिधानप्रत्ययाविति चेत् न, झुख्यसामान्यासिद्धेः । साधम्याभावाच्चो 
पचारामावात् | .तच्वपरीक्षाया्ुपचारख्यावकाशाभावात् | मिथ्याभिधानप्रत्यय- 
त्वप्रसङ्गादाकाशादिष्विति। किं चान्यत्। सामायिकत्वाच्छब्दार्थ प्रत्ययस्य सम- 
याय प्रभवति | समयः प्रयोजनमस्य समयभवो वा सामयिकः | यथोक्तं 'साम- 
यिकः शब्दादर्थ प्रत्यय इति न सामान्यनिमित्त इति | तो चाभिधानग्रत्ययो 
लोकब्ृद्भव्यवहारात्मको, लोकइद्धव्यवहारं SET बालानामभिधानप्रत्ययो भवतः d 
शिक्षितविचित्रशास्रव्यबहाराणामप्यन्वयव्यतिरेकात्मकाङ्गद्धव्यवहारादेव | न 
तलानुवृत्तिव्याइत्तिकृता । लोकस्य तत्तचायज्ञानात् | न तत्तस्वात् । तत्तत्वा- 
ज्ञानात्तेषाम | स्थान्मतं-संज्ञाकर्म घसदिशिटानां ढिङ्गम्। प्रत्यक्षपूर्वकत्वात्संज्ञाक- 
qur इत्युक्तं शास्रे। तसान्मन्वादयोऽन्तरालप्रलयमहाप्रलयेषु व्यूच्छिन्नव्यवहारा- 
णामपि शब्दाथानां सम्बन्धं पश्यन्ति | TNE घटपटत्वसमवायसम्बन्धोऽपि 
सामायिकोड्स्यायं वाचक इति यथायं पनस इति। 'समयं Wed बाल’ इत्येत- 

१ ने भवलन्यथा । 
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ज्चायुक्तमनवखाग्रसङ्गात् । येन शब्देन समयः क्रियते तखान्येन काय इत्यनु- 
पक्त! । उचराखार्थप्रतीतो खसमयो न प्रकल्प्यते | तत्समयानपेक्षा खामा- 
विकी । यार्थे वृत्तिः स नित्य इति चशन्दार्थसम्बन्धपरिज्ञानप्रयोगव्यवहार- 
परम्पराया अव्यवच्छेदादुक्त । " 

यथाह पतञ्जलिः 
“न हि तदेव नित्यं यत्तद् द्रवं कूटर्थमविचाल्यनपापोपजनविकायनुत्पत्त्यू- ` 

erra RO | किं तहि तदपि हि नित्यं rere न विहन्यते तद्भावस्तत्वमा- 
कृतो चापि तत्वं न विहन्यतः इति | समयप्रत्याख्यानवत् । प्रतिपादनत्रत्या- 
ख्यानातिदेशो इद्चव्यवहारादाकारादिमात्रे प्रतिपत्तेरियदोषाय। न शब्दादेवेति 
वक्ष्यमाणत्वात् । तस्तसम्बन्धाहतेऽप्यभिधानम्रत्यययोः प्रवृतिं दर्शयन्नाह--- 

तथा झन्तरेणेत्यादि। asd च द्रव्यं समवेति। द्रव्यं च द्विघा-अद्रव्यमनेकद्रच्य 
च। अद्रव्ये साकाशादी TANNA व्यक्तिप्रत्ययाबुद्धी अनेकद्रव्यमारव्धद्रञ्यम् | 
तच्च समवाय्यसमवायिकारणेरारभ्यते। समवायिकारणं घटस्य कपालानि, असमवा- 
थिकारणं तत्संयोगाः। आङिति च विध्युपायमयादार्थसङ्गदाथः । को विधिः? 
खतः खात्मनि च । उपायः संयोगादिनिमिचान्तरसहितानि । का मयादा ! 
आ अन्त्यावयविद्रव्यात्। द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते विनाशोऽपि कारणविभागा'- 
त्कारणविनाशाद्वा। तत्र छिद्रयुक्ते घटे कारणविभागालुत्पन्ने संयोगाभावादारब्धद्र - 
व्याभावेऽपि घटामिधानम्रत्ययो दृष्टो तथा कुब्यलिखिते समवाय्यसमवायिकार- 
णाभाचे शिशूनां च क्ीडनकेऽराबुपाषाणादौ सङ्भावासद्भावस्यापनाकृते भवेदेतदा- 
रममात्रेऽपि. तु आकारमात्रसंस्थानमात्रे साइञ्यमात्र इत्यर्थः। तो चोक्तिम्रस्ययो तत्र 
TA घटत्वस्योपनिलयनात् कृतमिति चेत् । तत्र तत्वाभाव उक्तः । सत्यपि 
च तन्खेऽसदिष्टाकारमात्रोक्तिप्रत्ययी चोक्तो | अथाप्याभासमात्रे तत्रोपनिलय- 
मिष्यते त्वया ततः स्थाणुमृगदृष्णिकयोनरसलिलस्प्रसङ्गस्तत्र तदभिधानम्रत्यय- 
सङ्कावात् तत्तत्तरोपनिलयनाच | घटत्वोपनिलयनाद् घटवत् | अजुपनियाते नर 
तस्य राणो सहिलत्वस्य मृगदृष्णिकायां नरसलिलोक्तिप्रत्ययो मा भूताम् | तो 
q w कथमग्रृहीतविशेषणत्वान्नरत्वसलित्वानुपनिपातनेनायुक्तो ! तत्रोपचा- 
TA हि तो । इह तु लोकनये विनोपचारेण लम्यौ | कथमिति चेद्नुपचरित- 
किश्चिद्धताकारातु किश्चिदुक्तिप्रत्ययो स्यातां ? भवितुमहेतः। आकारस्यासम्मूर्णस्य 
इष्टत्वादेव | भवत्पक्षे gaa हि तत्वं किञ्चिन्निलीनं किश्रिनिठीनमित्यस्ति d 
एवं तावत्सामान्यं विकल्पढये विचारितम्। विशेषोऽधुनाः विचायः । तत आइ-~ 

१ “यंश्वाह । 
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तथा विशेषो5पीति | सोऽपि कल्पनाइयीं नातिवर्तते । खविषयः परविषयो 
वेति । तत्र यदि खविषयः विशेषविरोध; | विशेषस्य विरोधों विशेषाभावापत्तेः | 
विशेषेण विरोध आत्माभावापत्तेः | किं वाङ्मात्रेण नेत्युच्यते | यदि विशेषस्तत 
आत्मा न भवत्यन्यत्वाविशेषस्य | विशेषेण विरोधस्तावत् | यदि घटादावात्मनि 
विशेषेण विरोधस्तावत् । यदि घटादावात्मनि विशेषों वर्तते खविषयस्तत आत्म- 
नोञ्न्यत्वादिशेषख रूपादेदेशतः परस्परतो विशिष्यमाणस्येति । तदशेयति। 

गुणत इति । गुणतः कालतो वा प्रतिक्षणान्यान्योत्यत्त्या aes पुरुषादिषु 
कस्तदात्मेत्यात्माभावसदभावे कस्य विशेषः? | अन्यथा घटादो सामान्यापत्तेः | 
अन्यथेति। रूपादीनां समुदायेक्र्यापत्त्याम्युपगमे विशेषपक्षत्यागः, सामान्यपरिग्रह 
चापयते। तत्र चोक्ता दोषाः। सुखं सुखं च सुखादिसमुदयश्रेत्यादयस्त एवात्र, रूपं 
रूपं च रूपादिससुदयथेत्यादय! | मा भूदात्माभावदोषस्तसिंथात्माभाचे विशेषाभा- 
वदोष इति पक्षान्तरं गृहीयात् । अथात्मा स विशेष; । आत्मेक एव स एवा- 
नन्य इति ततो विशेषो न भवत्येकत्वादात्मन! । घटादेवेस्तुन एकत्वादात्मन- 
सतत्तत्वादित्यर्थः | अन्यो हि विशेष! । एतहोषपरिहारार्थमथोच्येत परेण-नेक- 
त्वान्यत्वाविरोधदोषो | आत्मनो विशेष इति सम्बन्धापादानयोः षष्ठीपश्चमी" 
निदेशे, मेदेनात्मनि विशेष इत्यधिकरणसप्चम्या निर्देश वा खातामेतौ दोषी । 
किं तहि? आत्मैव विशेष इत्यनपादानादिप्रतिज्ञानानेकत्वान्यत्वविरोधदोषो 
ममेति | अत्रोच्यते-यद्यात्मापेक्ष एव विशेष इति तत् प्रत्युच्चारणं द्वितीयवि- 
कल्प आयातो विशेषख विरोध इति । अत्राप्ययं दोषः | एक एवान्य इत्या- 
त्मनोऽन्यथामवनात्मत्वं रूपादिरूपेण | कि वाङ्मात्रेण? नेत्युपयत्तिमाहान्यथा~ 
भवनादिति | तन्निदेशर्यंति घटरूपादिपूर्वोत्तराणामभावत्वं तत्कथं? | अन्योन्य- 
रूपादय एव भवन्तीति घटाभावसतदभावे कस्स विशेषः? | घट एव वान्यथा- 
भवन्तीति Sura: | ततशोत्तरेषां शिविकादीनां पिण्डावस्यातः wert च 
मृत्तादीनामभावः | अथवा घरतोऽन्यत्पटत्वम् | रूपतोऽन्यच्छब्दादित्वं | तेन 
ग्रकारेणान्यथामवनाद् घटाभावो रूपाद्यमावश्र, च तथा चोभयाभावः। आत्मामावो 
Amar अथवा रूपाचभाषग्रापितो घटात्माभावो घटात्माभावग्रापितो 
रूपाद्यभाव इति। एतदनिष्टतायां तु परापेक्षोपपचिरिति घटादेरात्मनोऽन्यथाभ- 
वनादनात्मकत्वं न तेन विशेषस्यात्मनथाभाव इत्युक्तविरोधदोषानभ्युपगमे' 
परापेश्षपक्षः परविषयो विशेषो न खत्रिषय इत्यापन्नः। स किन्नामको दोष्? इति 
चेत खपक्षपरित्यागनामकः | उपचर्यं च एवमभ्युपगम्यमानेऽप्यप्रो दोषस्त- 

१ तन्निदशयति । २ प्राप्तो । 



२० . नयचक्रम् | [ सामाम्यविज्ञेषा~ 

थापि द्रव्यमैदः । द्रव्यस्य घटादेरात्मनः खरुपपररुपास्याँ डिघात्मावस्थानं 
ग्रस्त | परापेक्षत्वाद्विशेषश्य | स्यान्मतम्, पटाथवृत्त्यात्मक एव घटः। पटाचपेक्षत 
इति। तत्रेत्युच्यते-कर्हि वत्तिसाहायकाद्दते सिद्धवृत्तेषटाद्यपेक्षासहायर्के, wd: 
सहायक वृत्तिसहायकं | घटवृत्तेः सहायभावं घटस्य मुक्त्वा खत एव RAN! 
पूर्वमेव घटस्य कान्योत्तरकालापटाद्यपेक्षा नास्त्येवेत्यर्थः । कि कारणं? प्रयोज- 
नाभावात् | तथात्मैवाख भिद्येत तेन प्रकारेण तथा घटखरूपमेव मिश्चेत सहा- 
यापेक्षवृत्तित्वात् | शिबिकोद्वाहात्मवृत्तिवत् । अथवा पार्थित्वादपेक्षास्ति घटस्य 
पटाद्यपेक्षेत्याह-का सा? समाना जातिः । समानजातित्वादपेक्ष्यते घटेन पट) | 
का समानजातिः ! । पार्थिवत्वं विशेषः | कथमिति चेत्? घटात्मत्वादिशेषः 
पटादेरिति । अन्नोच्यते-विजातीयात्तहिं विशेषाभाव उदकादेर्यदि समानजात्य- 
पेक्षया विशेष इष्यते । एवं तर्यसमानजातीयादुद्कादेषेटस्य विशेषाभावः प्रामोति, 
अनिष्ट चैतत्। द्रव्यत्वापेक्षा तत्रापीति चेत! द्रव्यत्वं सामान्यापेक्षया। घटस्योद- 
कादेविश्षेषो भविष्यतीति चेद्विजातीयाभ्यां गुणकर्मभ्यामविशेषः | न हि विजा- 
तीययोगुणकर्मणोद्रेव्यत्वापेक्षास्ति । ताम्यामपि च घटस्य विशेष इष्यते | qut 
पि नापेक्षेति चेत् । विजातीयाचह्येत्यन्तासता सतः अविशेष इति वर्तते । एव- 
मपि खरविषाणादेरत्यन्तासतो विशेषाभावः स्थादपेक्ष्याभावात् । किमिव जातेरिवा- 
जातेः पार्थिवत्वजातेश्र भवत्सिद्ान्तेनापगतजातेजा नास्ति, तस्यां कथं 
जाल्यन्तरादुदकादेवों व्यक्ष्यन्तराद्विशेषो भवत्यपेक्षाभावात् । कार्याडा कथं 
विशेष् इति वर्तते | कायं हि भवत्सिद्वान्ते प्रागविद्यमानं समंवाय्यसमवायिका- 
रणसान्निध्ये पथ्ादुत्पचते, क्रियागुणव्यपदेशाभावादसत्कायेमिति सिद्धान्ताभ्युप- 
गमात् | कारणावस्यायां कारणानां कार्यखासत्त्वादेवापेक्षा नास्तीति विशेषाभावः 
ग्राप्त।। निष्पन्ने चोपरतव्यापारावखायां सिद्धत्वात्कार्यस्य कारणानां कारणत्वामा.. 
वात्कार्यकारणविशेषाभावः। इतिशब्दो हेतूपसंहारार्थः। इत्युक्तहेतुपारम्पयौद्वावा- 

` भावयोरविशेषः। यथा पूर्वोक्तविधिना सतोऽसदसदपेक्षाभावाद्विशेषामावः। एव- 
मसतोऽपि तदपेक्षाभाषादविशेषः। असतो वा कापेक्षा ? एवमनयोरविशिष्टत्वात्स- 
न्वमेवाभावस्य भाववत् | असच्षमेव वा भावस्याभाववत् | तथापि चोभया- 
भावः | भावाभावयोरमावः । सामान्यविशेषयोरात्मविशेषयोवी घटादेरिति। एवं 
तावदू घटादे? पार्थिवत्वाचपेक्षा न सुक्ताभ्युपेत्यापि wat पार्थिवत्वादितुल्य- 
लाच । तद्धत्तदात्मत्व॑ कायस्य | sa कारणेन मृदा सह पार्थिवत्वेन भर्मेण 
तुल्यत्वात् | तद्वदिति घटस्य घटमावेनासस्तवत्तदात्मत्वम् | usd पार्थिवत्वा- 

. ॥काहि।रतथापि नपेज्ेतित रर रा 
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स्मघटत्ववद्वा कि कारणं तत्तत्तेनापेक्षत्वात । तस्य भावस्तत्वं, भवनं भावः | 
तस्य तत्व तत्तत्त्वेनापेक्ष्यचात् | घटभवनवदनपेक्ष्यत्वे हि पार्थिवत्वं | तसात् 
ग्राम तदात्मत्व घटत्वं पार्थिवत्वस्य घटात्मवदू घटत्वेनापेक्ष्यत्वात् । 'इति- 
शब्दो हेत्वर्थः अतस्तदात्मतदपेक्ष्यमाणस्थ विवेकयत्तार्थहानिः । विशेषार्थापे 
क्षाप्रतिपादनयलहानिः ॥ 

अविशेष इति | एवं च कृत्वा स॒ एवाविशेषः | आदिग्रहणाद्रव्यलादितुल्य 
त्वात् | सत्यतुस्यत्वादित्येवमेवाविरेष आपाद्यः। खान्मतम्। अयं विशेष एव न 
भवल्यापेश्विकत्वात्सामान्यविशेषाणां दव्यत्वादीनामोपचारिकत्वाच । द्रव्यत्वं 
गुणत्वं च सामान्यानि विशेषाश्रेत्युक्तानि | कि पुनर्गोत्वघटत्वादीनीति। कहिँ 
विशेषो मुरूयोऽन्त्य एव | सामान्यमपि get भाव एवेलभिप्रायः । यसादणु- 
ष्वेकाकाशदेज्यातीतप्रापतेष्वन्यत्वज्ञानाभिधानप्रभावविभावितो5न्त्यो विशेषः । 
न ह्याकसिकावन्योक्तिग्रययो, तसादर्त्यसो स एव च विशेषो Tea यथोक्त- 
मन्यत्रान्त्येभ्यो विरेषेभ्य इति | तथा भावे च ञ्ुख्यसामान्यम् | सदिति यतो 
द्रव्यगुणकर्मसु द्रच्यशुणकर्मभ्योऽथान्तरं सा सत्तेतिवचनात् । द्रच्यत्वादीना- 
मोपचारिकत्वाततद्मात्मतयोपपादितमित्यत्रोच्यते--अन्त्येऽपि तत्तद्रव्यादिप्रभेद- 
गतिग्राह्मत्वात् | अन्त्ये भवोऽन्त्यः | अन्त्येऽपि तसिन् विशेषे विशेषाभाव 
इत्यपिश्चब्दात् सम्बन्धः । को हेतुः? न द्रव्यादिग्रभेदगतिग्राहमत्वात् | द्रव्य- 
'मादियेषां त एते द्रव्यादयः । द्रव्यकषेत्रकालमावाः । तेषां seen 
ततअभेदेन गतिः परिणामो बृत्तिर्विकल्पो यथा कायसेयं गतिरिति इष्टत्वात् | 
तया गत्या Wat कस्यान्त्यविशेषस तस्रात्तद्व्यादिप्रभेदगतिग्राह्यत्वान्नान्त्य- 
विशेषः कल्प्यः | द्रव्यादिव्यतिरेकेण प्रत्यक्षानुमानाम्यामग्राह्यत्वात्तत्सरुपेणेव 
ग्राद्मचाथ | तद् यथा-योगी TAA परमाणुं पश्यन् ब्यणुकत्वाठाच्युतं 
पश्यत्यन्यं त्यणुकत्वात्प्रच्युताश्ञनं | अणुकसमवेतमन्यं त्यणुकसमवेत च । 
seqq: खत एव च भिन्नानि तानि परमाण्वादिद्रच्याणि पश्यति। तत्र 
किसन्यविशेषेण ?। एवं क्षेत्रतः पूर्वमागखितमेकम्, अपरमर्वागुभागसितं | काल- 
तोऽपि किञ्चित् प्रथमे समये खितमन्यं द्वितीये खितमागत वा। युगपदागत- 
योरपि द्रव्यक्षेत्रकालमावकृतं नानात्वमस्त्येव | मावतः किञ्चित्कृष्ण TE, 
किश्चित्सुरमिमसुरमिं, तिक्तं कटुकं चेत्यादि | अथवा कृष्णमन्य gun 
कृष्णतमं, द्विगुणत्रिगुणसंख्येयासंख्येयानन्तशुणङृष्णादि वा । एवं शेषवर्णे 
गेन्धरसरपर्णथ सम्रमेदेदशन वाच्यम् ॥ 

अन्यथेति | परस्परविशिष्टद्रव्यादिविशेषाभावे विषयनिरपेक्षत्वादूं योगिनाम् 



२२ C नयचक्रमू । [ सामान्यविशेष-- 

ज्ञानप्रसङ्घादवदयं द्रव्यादयो विषयाः खत एव विशिष्टा एषितव्याः । न 
We योगिनो मिथ्याज्ञानप्रसङ्गोञ्न्ययाखितसार्थखान्यथादशेनात् । अन्त्य- 
विशेषाणां च परस्परविशेषोक्तिप्रत्ययप्रवृत्तो निमित्तान्तरं कल्प्यम्। खत एव 
विशिष्टत्वे5न्त्यविशेषस्य कल्पना वा त्याज्या | परमाणूनामपि तद्वद्विशेषो निमित्त- 
निरपेक्षः कि नेष्यते? विशेषेष्वपि निमित्तान्तराणि चेदनवस्थाप्रसङ्गः । ततश्च 
विशोषी क्तिप्रत्ययाचुपपत्तिरेवेत्यलं प्रसङ्गेन ॥ 

fad न खविषयो विशेष इति | परविषयविशेषपरीक्षावसरः । तत आह- 
परविपयतायां तु विशेषस्यानवस्थानादचिशेषः | ननु प्रागप्युक्तं परापेक्षपक्षाप- 
RAR । सत्यं, तत्र उपात्तपरित्यागाद् हृदयत्वापादानद्वारेण प्रसङ्गतोऽन्येऽपि 
दोपा उक्ताः, इह तु ग्राधान्येनेवान्येन च प्रकारेण दोषामिधानं प्रकटीकियते। अन- 
वस्थानादविरोष इति साधयिष्यमाणमनवसानं सिद्ध कृत्वाह-यथा च प्रागस- 
मानावस्यानादससामान्यमिति प्रकम्य सामान्याभावः ग्रतिपादितस्तथेद्दापि 
तद्विपर्ययेण तदेव प्रकरणं योज्यम् । किं कारणं? अनिश्ृत्तिकतरकायत्वादि- 
त्यादि । सवं तारगेव यावचत एतानि घटादिवस्त्वात्मविशेषपक्षग्राहिणाप्यव- 
श््यापेक्ष्याणि । ग्रत्यक्षग्राहिणाप्यवञ्यापेक्ष्याणि प्रत्यक्षत एव, तथापरेण विशि" 
एत्वादात्मनः hg परविषयसुख्यविशेषवादिना प्रत्यक्षत एव तथा तथा परवि- 
qa विशेषस्य भवनात्परेण विशिष्टेन भूयत इति । इहेति परविषयविशोपपश्षे 
दच्यादिप्रत्यपेक्षया सर्वस्या सम्बद्धत्वादेकेक्ख निरवशेषमिद्ं जगद्धिशेषणमिति 
पूर्ववदेव द्रव्यं द्रव्यान्तराणि क्षेत्रं कां भावं च प्रत्यपेक्षते | खग्नभेदात्परप मे“ 
aia । एवं क्षेत्रं कारो भावश्चेति | सवं सर्वेण सम्बद्ध, तसात्सर्वस्य सम्बद्धत्वात् 
पूर्ववत्सहक्रमावृत्तिरूपादि, शिवकादि) प्रथिव्यादि, ब्रीद्याघक्रादिसमवस्याना- 
हूज्याणां, क्षेत्रतोऽपि तेषामेकगतिसमवस्थानात् । कारतोऽप्यनेकम्रभेद्ः पश्चवण्य- 
घमास्तिकायथिव्यादिपानीयादानधारणादि समवस्थानात् | - भावतोऽपि पूर्वव- 
हूच्यादिरूपादिश्ञिवकादिभवनसमवस्यानात् । स्ादेकषटसंहतनानावस्यगुणव- 
दिति | यथोक्तं-द्रच्यमेव हि तथावस्यानादूपादिभारवं लभते | एकः पुरुषः पितृ- 
पुत्रस्वादिचत् A sini हि घटारूय रूपं रसो गन्धः equi सह्या संस्थान 
शक नील तिक्तं कड सुरभि ag कर्कशं uet शुकृतमं चेत्यादिविशेषणतां 
नातिवर्तते । त एव ह्येते गुणा: .पर्यायाञ्च नानावस्थाः परस्परविश्विष्टाः परस्परस्य 
द्रव्यस्य च विशेषणं द्रव्यमेव शुणाः पयोयाश्च । तथान्येऽपि द्रव्यक्षेत्रकाल- 
भावाः hn इति | साच्छन्दात्पुनः स्यादेतदेवं, यद्येतद्रषष्यमाणदोषेण न व्याह- 

त' आह । तत्र सवोर्थामां नित्यप्रवत्तचात्समयमपीत्यादि | यावद् यदा- 
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श्रयो विशेषार्थो्वस्थाप्येतेति । एवं परस्परविशेषणत्वेन aise Re प्रवृत्ता 
AA समयमात्रमपि नास्ति तेषां समवस्थानं, समवखानाश्रयो हि विशेपोऽव- 
स्थाप्ये तदभावात् mer विशेष; ? | 

आत्तवदिति । तत्कालावशृह्दीतक्षणोत्पत्त्यविनष्टभाववदित्यर्थः | ततः किमिति 
चेत्? संखानाभावान्निराश्रयः खपुष्पवन्नासि विशेषः। स्यान्मतं, सम्बन्धदेशो न 
इष्यते उपेक्ष्यत इति । किमुक्त भवति? । सम्बन्धदेशान् द्रव्यादीन् geen निरा- 
श्रयत्वाद्विशेषो मा भूत् सम्बन्धदेशस्थानां तु घटपटादीनां किमिति तु वा विशेषो 
न स्यात्तदाश्रयत्वाद्िशेपस्येत्यत्रोच्यते-सम्बन्धो देशोपेक्षायाङ्चुपान्त्यत्यागोऽक- 
सात् । एवं सत्यकसादेवोपान्त्यस्य विशेषस्य त्यागः सामान्याभ्युपगमात् | 
कथं सामान्यमभ्युपगतमिति चेत्? । तुल्यत्वात् सम्बन्धदेशखानां द्वव्यक्षेत्र- 
कालभावप्रत्यासचितुल्यक्षणत्वात् | सामान्यस्य समानभावस्य | अत्राह-रुपा- 
दिमेदसम्बन्ध एव विशेष इति । रूपरसगन्धस्पशसंख्यासंखानादीनां सप्रभेदानां 
सम्बन्ध एव विशेष उच्यते | त एव हि परस्परतो विशिष्यमाणा विशेषाख्या 
इति। अत्रोच्यते | तन्न, अन्यासम्बन्धेऽरूपादिस्वादन्येद्रवयादिभिरसम्बन्धः तेपाम- 
रूपादित्वादनवैद्रच्यादिभिरसम्बन्धे तेषामरूपादित्वंग्रसञ्यते। यसत् सर्वे सर्वत्र 
सर्वदा सर्वथा द्र्यक्षेत्रकालभावाविभागसम्बद्रसा एव हि रूपादयः। किं 
कारणं? शुद्धानां कचिदप्यभावात् । प्राशुक्तद्रव्यादिसम्वन्धाभावे रूपादिखरू- 
पाभावात् | तत्सम्बद्धानामेव इष्टत्वात् । सम्रभेदद्रव्यादिसम्बन्धाभाषे रूपादयो 
न सन्त्येवेत्यरूपादित्वं तेषां प्रसक्तं । इतर आह-लोके इष्टो ननु च argo | 
शुद्ध एव स्पशः स्यादरूपादित्वं यदि द्रव्यक्षत्रकालरूपरसादिभिरसम्बन्धे रूपा- 
द्यभाव एवेत्ययमेकान्तः स्यात्। खाचाजुमान यदि दृष्टेन न बाध्यते VEA वायुः 
स्पशमात्र एव | न हि इष्टादवरिष्ठं प्रमाणमस्तीति । अत्रोच्यते-तत्रापि हि क्षेत्रा- 
दिद्रव्यस्थ. रूपादयो न Tad, अनभिव्यक्तिसौक्षम्यात् । वैधर्म्येण द्रव्यादि- 
बत्। यथा द्रव्यादयो TAY प्रत्यक्षेण न तथा वायो रूपरसगन्धादयोऽनभिव्यक्ति- 
सौष्ष्स्याद् गृह्यन्ते । किं कारणं ? चक्षुरादीन्द्रियग्राह्मपरिणत्यमावात् । हेत्वनु- 
मेयताभावात् | यथोक्ते-सङ्गदान्तरे-- 

[ath कथं न वायोनोखाप्येत च कथं न रूप्येतत्। . 
तदूच्यक्तिग्रहणं अति ̀ न शक्कुयात्तिन्द्रियेः कञ्चित् ॥ इति । ] 

गन्धवन्तस्तोयाश्षिवायवः मू तित्वात्प्रथिवीवत्। एवं रसवन्तावमनिवायू मूतेत्वा- 
दूम्यम्बुवत् | रूपवान् वांयुमूर्तत्वादभिभूमिजलवत्। रूपरसगंन्धस्पशवन्ति वाय्व- 
प्रिजलानि मूर्तत्वात् पृश्चिवीवत् । इहापि च साधम्येदृष्टान्त उच्यते । वातायून- 
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रेणुस्पशरसरूपगन्धादिवन्न गृद्यन्त इति तेषां हि रविकरोद्योतव्यक्तानां रूपमेव 
Ma । अथोच्येत परेण यदि सम्बन्थदेशसमवस्थानादथथीनां विशेषो न भवति, 
एककालसहावस्थानाथोनां विशेषो भविष्यति यखादवतिष्ठते हि किश्चिस्कञ्चि- 
त्कालं | यथा पूर्वापरस्यितघटपटाविति | ननु विशेषकारणमत्र qd म्राप्तमिद तु 
सामान्यकारणमेवाशङ्कितमिति | अत्रोच्यते-सामान्यद्वारेण विशेषः सिख्यतीति 
तदसिद्धिद्वारेण विशेषासिद्विरिति सर्वत्र met) अत्राप्याचाय उत्तरमाह-एवमपि 
तथाभूतसामान्याम्युपगमादविशेषत्वमेव । पराभ्युपगम एवोत्तरत्वमापद्चते एक- 
कालावस्थानेककालसामान्याभ्युपगमादेशसम्बन्थसामान्याम्युपगमवदूपान्तत्या- 
गो$कसातुल्यत्वादित्यविशेषत्वमेव । कि चान्यत् । प्रागुक्तविधिना सर्वसामा- 
नाधिकरण्याच विशेषखतत्तस परस्परापेक्षत्वाद्विशिष्यमाणत्वात् भावानां पर- 
स्परतः सवं जगदेकाधिकरणम् । तत्रेकविकारेऽपि सर्वस्याशेपस्याप्यशेषस्य तदपे- 
क्षत्वादन्यथा त्वधिकारों जायते | ङुतसन्मात्रेऽन्यत्वात् | को दष्टान्तः ? गन्धो 
नाधिकत्वं भाववदिति। यथा भ्वम्भसोरयथासंख्येन न गन्धो तस्यांभसो गन्धा- 
घिकायाश्च alate नाधिकभावे न विकारो दष्टः | गन्धहीना आपस्तदचिका 
भूरिति। तसाञ्नास्त्येवानवस्याना्रिराश्रयः खपुष्पवद्विशेष इति | अथ तु तहु- 
द्यासन्नमेव ग्रहीष्यते सामान्यविशेषयोरिति | अथेत्यधिकारान्तरे । तुर्विशेषणे। 
प्राक्तनादेशकालासत्यविकाराहुद्धासत्यविकारं विशिनष्टि | बुद्धासन्रः स इति 
JRA अथमो घटः स एव द्वितीय इति बुद्धिः। का सा? तच्तासुतरृततिबु द्विः । 
व्यावृत्तिबुद्धिरपि तह्ुख्यासत्या द्रव्यत्वबुद्धों श्रसक्तायां नायो न सिकता । न 
शिवकादिधेट एवेति । यथोक्तम्-*अञुवृत्तिप्रत्ययकारणं सामान्यं | व्याइत्ति- 
बुद्धिहेतुर्विशेषः । इति । 

अत्र क्रमः। एवं तहिं द्रव्यगुणकर्मृणां न सामान्य नापि विशेषः। किं कारणं ? 
तेषां परस्परासत्यभावात्। तया तहुझ््या द्रव्यस्य शुणस्य कर्मणो वा सन्निशृहयते । 

किं इव्यबुद्धा गुणो Tad, कर्म वा?। द्रव्यबुदढ्ध्या हि तदृद्रव्यमेव | 
तदासनत्वाद् इव्यमिति Tae । 

तत्रेव च सामान्यविशेष स्याताम्। न गुणकर्मणोः। कसादूःयसात्तदुद्धयासन्नता । 
द्रव्यस्य द्रव्यस्य च, न द्रव्यस्थ शुणस्य च, तथा न द्रव्यस्य कर्मणां च। न गुणस्य 
कर्मणश्चति। सामान्यामावो विशेषामावं च। तहुद्ध्या सत्यभावात् । एवं च कृत्वा 
तयोः wb सामान्यं मा भूत् तसात् सदिति त्रयाणामविशेष इत्ययुक्तं । तथा 
नित्य द्रच्यवरकायं, कारणं सामान्यविरेषवदिति च सामान्यं द्रव्यगुणकर्मणां 
मा भूत् । उक्तं च वः शाख्ने~'सदनियं द्रव्यपत्काये:कारणं . सामान्यत्रिरेषव- 
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RR । द्रव्यगुणकर्मणां विशेषः | एवं तर््नानाखं द्रव्यगुणकर्मणां ग्राप्तमिति 
चोदिते विशेष उच्यते । नाविशेष एवं आरम्भानारम्ममेदात् । द्रव्याणि 
द्रव्यान्तरमारभन्ते, गुणाश्च गुणान्तरं, कर्म कर्मसाध्यं न विद्यत इति। किं 
चान्यत्? लक्षणमेदात्। क्रियावद्कणवत्समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम् । द्रव्या- 
श्रस्यगुणवान् गुणः इति गुणलक्षणम् | संयोगविभागाद्यनपेक्षं कारणमिति कर्मल- 
क्षणम् । तथा विरोधाविरोधमेदात् । कार्या विरोधि द्रव्यं कारणविरोधि च । उभ- 
यथा गुणः कार्य विरोधि कर्मेत्येवमादि द्रव्यशुणकर्मनानात्वहेतुकलापश्च विदो- 
पाभावाइनर्थकमापद्यते | एवं तावद्रव्यस्य च सामान्यविशेषौ स्यातां न गुणकर्म- 
णोः | इतर आइ-यथा द्रव्ययोः ग्रत्यासत्तिद्रेच्यत्वामिसम्बन्धात् | तथा सचा- 
मिसम्बन्धाद्रव्यगुणकर्मणाँ भविष्यति । यथोक्त॑-सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु 
द्रव्यगुणकमभ्योऽथीन्तरं सा सत्तेति। 

अत्र क्रम; । द्रव्ययोरपि त्वदनुकम्पाद्रवीकृतचेतसा मया त्वयि चित्तालुवृच्योक्तं 
TAMA मा SAAT नोयपद्यते बुद्भासन्नीकृतसामान्यविशेषवादिनो भव 
तः । सामान्यामावे विशेषाभावात्। तथा सत्तिः सिकतानां वज्जस्य च पार्थिवस्वसा- 
मान्याबुविद्वत्वात्। अश्मसिकता-लोष्ठवज्रादीनां तेषां सामान्यविशेषो स्यातां, न 
भूम्यम्भसोरन्यतरस्य पार्थिवत्तामावात्। तेनेव हेतुक्रमेण तथासत्तिः पिण्डघटयोने 
भृत्सिकतानाम् | एवं परतः परतो यावत्तुल्यजातिगुणक्रिययोरण्वादेरेव स्याताम् । 
सामान्यविशेषाविति वर्तेते | तथा सत्तिबंटकपालयोंन पिण्डघटयोरेवं कपालश- 
कलयोने घटशकल्योः, शकलशर्करयोः पांशुधूल्योने धूलीशर्करयोधूलीञुव्योनं 
पांशुत्रयोस्टुटिपरमाण्बोने धूलीपरमाण्वोः। अथवा घटस्य च घरस्य च न घटस्य- 
कपालस्य वेत्यादि | इयोरप्यण्वोः पार्थिवशुक्क गतिसमवायिनोरण्योन्नोप्यपार्थिवा- 
दिनीलशुक्कगतिखितिजातिगुणक्रिययोः न तु तयोरपीत्यादि। यावदपक्षिपग्रत्या- 

सत्त्योरिति | तुल्यजातियुणक्रियासमवायिनोरन्यत्वप्रययप्रमातो क्किङ्गितान्त्या 
विशेषयोः | तत्समवायेनापद्षिप्तापहृता ग्रत्यासच्तिस्तयोरपीति कृत्वा कुतसदहुद्य- 
सत्तिप्रहरणम् | तसात्सामान्याभावाहिशेषाभावः सर्वश्रेवोभयाभाव इति । RT- 
गुणकर्मणां न सामान्यं नापि विशेष इत्यतःश्रभृति यावदण्योरित्येतदवधि 
मध्यामिद्दितोपपत्तिबलाद्ययोपपादितसामान्यविरोषामार्वं सारयति ॥ 

अत्राह-सा' द्विघा-प्रत्यासत्तिरर्थसम्बन्धादनर्थसम्बन्धात् । तत्रानथेलक्ष- 
णा सद्रव्यप्रथिवीमरदघटादितत्त्वानुवृत्तिवुद्धिग्रहणा यथोक्ता सामान्यविशेषसमवा- 

१ कपाळदाकलयोने धटशकळयोः, शकलशर्करयोनै घटशर्करयोः, पांशशर्करयोने शकलशर्करयोः, 
पांझधूल्योन धूलिशर्करयोः, थूलिवुव्योने पां्चबुम्योः, तुटिपरमाण्वोन धृढीपरमाण्वोः । २ °सम्भवात् । 

नें, च, ४ 
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यानामर्थत्वाभावात । अर्थलक्षणा तु द्रव्यशुणकर्मसम्बन्धात्मिका । तेषामर्थ- 
संज्ञितत्वात् | यथोक्तमर्थं इति द्रव्यगुणकर्मवस्तु । तत्र क्रियावदित्यादि द्रव्य- 
लक्षणं | तज्वेदलक्षणं च रूपरसगन्धस्पशवती एथिवी | रूपरसस्पशवत्य आपो 
द्वाः स्किघाथ । तेजो रूपरसरपशेवत् | वायुः स्पशवान्। यत्र रूपादिचातुगुण्यं 
सा प्रथिवी | गन्धहीना senum: द्रवख्रेहरसगन्धहीनं तेजः । रूप- 
हीनो वायुः । द्र्याश्रयादिलक्षणो गुणः । शत्रग्रहणोऽर्थः शब्दः । चक्षुग्रहणो 
योऽर्थः स रूपमित्याद्यर्थलक्षणानियततया प्रत्यासत्या सत्या सामान्यविदोषो स्याता- 
मिति। अत्रोच्यते । अथोछ्ेपलक्षणायां त्वासत्तों प्रथिवीघटरूपादीनामेव स्ात्सामा- 
न्यविशेषता लक्षणोदेशनिर्देशकृतैवेत्यर्थः। नेतरसामान्य विशेषयोः सामान्यविशेप- 
तेति वर्तते । सरवद्रव्यत्वपथिवीत्वगुणत्वरूपत्वाद्यनुवृत्तिव्यावृत्तिबुद्धिलक्षणयोने 
स्थात्। इष्यते च तयोरपि वेशेषिकेगुणसस्ुदायद्रच्यवादिभिश्च साइऱ्यानुवृत्तिलक्षण- 
सामान्यविशेषता | कोऽमिप्रायः ?। अथा छेपलक्षुणासत्तिकृतसा मान्य विशेषा भ्यु प- 
गमे तत्त्वानुवृत्तिबुद्धिग्रहणो न स्याताम्। तच्वानुवृत्तिनिवृत्तिकृतयोवांभ्युपगमे5्था- 
हेषकृतग्रत्यासलोरभाव इति विरोधान्न प्रकर्प्यत इत्ययममिश्रायः। किं चान्यत् 
तथापि खविषयसामान्यविशेपापत्तिरथाः्ेषलक्षणासत्तो सत्यामपि खविषयमेव 
सामान्यं खविषय एव विशेष इत्युक्तो प्रागुक्तो विकर्पावापन्नो | सा चोक्तदोपा 
सापि च खविषयसामान्यविशेषापत्तिरुक्तदोषेव | यदि खविषयं सामान्यवि- 
रोधः | यदि सामान्यं तत आत्मा न मवत्यनेकार्थत्वात्सामान्यस्य । अथात्मा 
ततो न सामान्यमेकत्वादात्मनः | अथात्मेव सामान्यं रूपादिषेटादेरात्मा तत्स- 
मुदायकायत्वात् । एवं सत्यात्मभेदः । रूपं रूपं च रूपादिसञ्चुद्यश्चेत्यादि | 
तथा विशेषोऽपि यदि खविषयो विशेषविरोधः । यदि विशेषस्तत आत्मा न 
भवत्यन्यत्वाद्विशेषस्यः गुणतः कालतो वा | अन्यथा घटादो सामान्यायत्तः । 
अथात्मा ततो विशेषो न भवत्येकत्वादात्मनः | अथोच्येत-नेकत्वान्यत्वविरोध- 
दोषो | आत्मैव विशेष इत्यनपादानादिप्रतिजानाचयद्यात्मापेक्ष एव विशेष एक 
एवान्य इत्यात्मनोऽन्यथाभवनादनात्मत्वमित्यादिपूर्वोक्तदोषसम्बन्धिनी uf 
षयसामान्यविशेषापत्तिः । अत्राह संसगेवादी-यद्यात्मेव सामान्यमात्मेव विशेष 
इति pre सांख्यबोद्धवत्परे ते दोषाः | मंमापि न पुनरहमेवंपक्षः । मम तु 
सामान्यविशेष द्रव्यगुणकर्मभ्यो5्यन्तभिन्नो | नागृहीतविशेषणा विशेष्ये बुद्धि 
रस्तीति सत्त्वाभिसम्बन्धात् -सद्रव्यत्वादिसम्बन्धात् द्रव्यमित्यादिसामान्यविशेष- 
वादिनः कथं खविषयसामान्यविशेषपक्षदोषाः इति । अत्रापि परविषयसामान्यविशे-" 
षवादिप्रत्याख्यानात का गतिः? । इत्यलं प्रसङ्गेन ॥ तसादित्युक्तदोषोपसंहारार्थः | 
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dami सर्वथान्तरङ्गं वस्त्विति प्रतिपत्तव्यं । घठादीत्यमिसंमंत्यामः | सर्वेण 
प्रकारेण सर्वथा यां गतागतिं गत्वा सामान्यमेव विशेष एवेत्येवमादिना विचाये 
विचारान्तरङ्गं वस्तु घटस्य केनचित् प्रतिविदिष्ठनाकारेणोदकाद्याहरणधारणादि 
समर्थन भवनं समानेन चाथान्तरेस्तदेवाश्रयणीयं | न बहिरङ्गं सचंद्रव्य- 
त्वादिखपरविषयसामान्यविशेषतादिपरिकल्पितम् | यथोक्तम् -'अन्तरङ्गवहिरङ्ग- 
योरन्तरङ्गो विधिषलवान्' | य एप प्रेक्षापूर्वकारी पुरुषः स प्रातरुत्थाय ्रत्यङ्गव- 
तीनि खानि कार्याणि कुरुते । ततः सम्बन्धिनां, ततः सुहृदां, ततः शेषाणा- 
मिति तदन्तरंङ्गत्वं | कुतः ! । खमूतिंखत्वात्, खा मूतिंग्रीवाद्यात्मिका | तत्रस्थत्वा- 
अंलाद्याहरणसमर्थस्य भवनस्य प्रधानत्वाच देवग्राह्मं कुतः प्रधान | तदर्थ- 
त्वात्सामान्यविशेषयोः, कन्यार्थवस्नालङ्कारवत् | घटार्थो हि सामान्यविशेष- 
कर्पनाव्यापारः। त्रीहिकणार्थपलालादिवदप्रधानत्वात्सामान्यविशेषयोस्त्याज्यता 
व्यवस्थितत्वाच्च तदेव घटभवनं ग्राह्यं । व्यवस्थितं चात्मन्यबखितत्वात् | न 
यथा तौ संचारिणो सामान्यविशेषावव्यवस्थितो परापेक्षत्वादव्यचस्थितत्वाचा- 
वस्तु वन्ध्यापुत्रवद् | 

क पुनः संचारिणो? सद्रव्यादिषु, सद्रव्यप्थिवी सद्घटत्वा भिसम्बन्धादर्तद्रव्य 
पार्थिवो मार्तिको घट इति घटे संप्रत्यय इति । उक्तं ह्याचार्थेण | धटभवनस्योद 
काद्याहरणसक्तात्मनः । पुतः के संचरणम् ? अनपेक्षत्वाच तदेव वस्लित्यमि 
सम्भन्त्स्यते । प्रत्येक सर्वत्र तद्विधटभवनं न॑ घट इति वा पट इति वा घटपटा- 
दिद्रव्यान्तरमपेक्षते । यथानुवत्तिव्याइत्तिसामान्यवादिमते तदर्थ घटपटाद्य- 
थान्तरापेक्षा व्यावृत्तिविशेषवादिमते च तदर्थं घटपटादिद्रव्यान्तरापेक्षा । 
लोकिकानुवत्तिव्यवहारनयवादिमते तु सन्निहितस्वाधीनवृत्तित्वाद् घटात्मभवनस्य 
न तदपेक्षास्तीति | तदशयति-न हि तस्यानुवृत्यघटान्तरेषु अथोपत्या न व्याइ- 
त्यापेक्षा पटादिद्रव्यान्तरेषु यदि खादपेक्षा ततोऽनुवर्तते | स घटसेष्वपि घटा- 
न्तरेष्वपि । न पुनरपेक्षास्ति | तस्य खसामर्थ्यनेव सिद्धत्वाद् घटात्मनः | पटा- 
द्यपेक्षेत घटो घटान्तराणि घटान्तरेष्वप्यनुवर्तेत | ततश्च सर्वसामान्यांश एव स 
स्यात् । घटान्तरमपि घटात्मेव स्यात् तत्तच्वाजुबृत्तेघंटात्मवदिति दोषः स्यात् | 
देशभिन्नेष्वपि घटेषु कालभिन्नघटवत् | तन्निदर्शयति | तदूयथा-पूर्वाद्वापराद्द- 
योरेक एव घट इति । नापि घटसत्वानुवृत्तिमपेक्षते | घटात्मन्यसिद्धे qur 
ुबृत्त्यसिद्धेस्तत एव च न पटादिव्यावृत्तिमपेक्षते । तदायचत्वादित्यत आह- 

, तत्सन्निवेशाखरूपापेक्षत्वाच्च तस्याः । TAM घटावयवसनिवेशखरूपम 
Cr tr ee E. अजा 
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पेक्षते घटान्तरानुवृत्तिः पटादिव्यावृत्तिरेवेति । युक्तानुषुत्तेषटापेक्षाव्यावृत्ते Uq 
Tèra पुनरलुबृत्तिव्याइत्यपेक्षा व्यथा, खत एव सिद्धत्वात् । स्थान्मतं- 
घटोऽपि घटत्वापेक्षात्मलठाभस्त्वानुवृत्तिरपि घटात्मलाभापेक्षेति। एतञ्चायुक्तमि- 
तरेतराश्रयदोषापादनात् । घटघटत्वालुवर्तनयोरितरेतराश्रयत्वादू दोषमापादय- 
DU कल्पना | इतरेतराभ्रयाणि च कार्याणि न प्रकरप्यन्ते । तद्यथा-नोनो- 
विबद्धा नेतरवारणायेति | उक्त सामान्यं नापेक्षत इति । तथा विशेषेऽप्यस्य 
नापेक्षेति | यथा सामान्यापेक्षा नास्ति घटात्मलाभस्य तथा विशेषेऽपीति ॥ 

ग्रोक्तहेतुविधिनातिदिश्ति | तथा च योजितमस्माभिरर्थतः, ग्रन्थतो योज- 
नापि | तथाहि-स एव न स्याद्रक्तवदिति । न हि तस्य व्याबृस्यपेक्षा पटादिषु 
यदि स्यात् + स तेभ्यो व्यावतेत। ततश्च सर्वविशिष्टत्वात्स एव न स्याद् घटोऽपि | 
घटपटयोरिव तत्सन्निवेशखरूपापेक्ष॒त्वाच्च । तस्यास्तदपेक्षा व्यथा इतरेतराश्रय- 
दोषापादनादिति सर्वमतिदेशयं | कि चान्यत् । पूर्वत्वाच घरात्मभवनस्य 
सामान्यविशेषाभ्यां हि पूर्वघटभवनं, तत्कथमिति चेद् ? यथालोकप्रसिद्गं लोके 
प्रसिद्धं लोकप्रसिद्ध॑ यथेव लोके प्रसिद्धं, तथा घटभवनमाकारादिमात्रमेव च घट 
इति लोके प्रसिद्धं, तदेव पूर्वमनपेक्षितपूर्वापरग्रमेदत्वात्। के पुनः पूवोपरप्रभेदा! ? 
घटादारम्य यावेत्मकृतिस्ते पूर्वप्रमेदा; सांख्यानाम् | सदिति वा वेशेषिकाणामपरे 
्रमेदाः। यावदन्त्यविशेषकृतमन्यदिति सांख्यवेशेषिकाभ्यां कल्पितम्। अत आह- 

प्रकृतिरिति वान्यदिति वा बद्धेन वा क्षणिकत्वादत्यन्तमन्यदिति वर्त- 
मानत्वाच | वर्ततेरर्त्यर्थत्वादस्ति-भवति-विद्यते-पद्यते-वर्ततयः सन्निपातषष्ठाः 
aaa इति वचनात् | अत एव नित्यं जलाहरणादिव्यवहारसन्निपाति सत- 
तमतीतानागतकालयोरपि घटपट्योरवखानान्न प्रसयमागिति । नाम्भस्तरङ्ग 
वत्खात्मग्रदेश न प्रदीपज्वाळानरूवदत्यन्तविनाशं | द्विविधमपि प्रलय न ल॑भते | 
द्रव्यस्य पयोयान्तरेण, पयायस्यापि द्रव्याविनाभावादेव एकान्तासदुत्पत्तिविना- 
शवादयोरहेतुरष्टान्तत्वात् | एकान्तनित्यवादेन धमीविभावतिरोभावाभावात्त- 
ड्वितेन रूपेण सर्वकालं wzdd | सत्तार्थत्वादिति। तदेव व्याचष्टे-वर्तत इति। भाव 
इति । वृत्तिमवनयोः प्रागुक्त पयोयशब्द्त्वं दशयति-योऽसातिति । प्रत्यामननिय 
एवं व्याख्यातो भावः | सोऽसो तदेव वस्तु नान्यदिति प्रतिपत्तव्यमिति निगम- 
यति-तदन्तरङ्ग ग्रधानमनपेक्षं Wada च तद्वस्तु | इतिशब्दः परिसमाध्य- 
ASTANA वा | इयानेव पर्यासोऽर्थो नातोऽधिको न्यूनो वा येऽन्येऽन्यत्करप- 
यन्ति | कारणमेव कारयमेव सामान्यमेव विशेष एव तदुभयमेवान्यतरोपसजेनर- 

१ भजते। ` 



“व्याख्यानम् | न्यायागमाबुसारिण्यलङ्कतम् । , WS 

धौनमेव नेव वास्त्युभयमिति | किं च एतेन यदि कारणं यंदि कायं ततः को- 
दोषः? | द्यते हि कारणमपि कायेमपि। यथा परमाणुकारणं अणुकादि shee 
ण्डशिबिकादीनां कार्यमपि तद्वेदजत्वात । एवं अणुकत्र्यणुकादीनामपि कार- 
णकार्यभावः | सङ्घातमेदाभ्यां सामान्यं, द्रव्यक्षेत्रकालमावानां खपरभ- 
वनसामान्यानतिवृत्तः | सपरविशिष्टमवनात्मकत्वाविशेषः | एवञ्ुभयमन्यतरो- 
पसजेनप्रधानत्वम् | सहक्रमखःतब्यपारतब्याविवक्षावशात् । न चास्त्युभयमेका- 
न्तरूपस्य परस्पराप्रतिबद्वस्यासिद्धेरसिद्यादिशन्यताचुभवनात् | स एव व्यवहार- 
नयाश्रयाह्नोकिको बूते। को हि वादानाम्, इति। एकान्तवादानामन्तं कतुं शक्तु- 
यादुच्छेदं शक्तुयात्कतुमिति | किं कारणं? । न हि साह्याभिद्दिताः सत्कारणे कार्यम्। 

'असत्करणादुपादानग्रहणात् सवेसम्भवाभावात् । 
शुक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच सत्कायम् |i 

इत्येवमादयो हेतवः। न वा वेशेषिकोक्ताः क्रियागुणव्यपदेशाभावादसदि- 
त्यादयः | कणिका घटादयः प्रत्ययायत्तजन्मत्वादित्यादयो वा बोद्धोक्ताः पर- 
स्परेणोच्छेत्तु शक्यन्ते | अभियुक्तवुख्युत्कपेपरम्पराया अदृष्टानिष्टत्वात् | एत- 
सिन्नर्थे ज्ञापकमाइ-आह चेति। नाहमेव खमनीषिकया ब्रवीमि। किं ate? 
अन्येऽप्येवं बुवते- | 

“णिययवयणि्जसचा सव्बणया परवियालणे मोहा | 
ते पुण अदिइसमओ विभजइ aaa अलिए वा I सम्मतितर्के | 

खविषयसत्यत्वादेवाविचाल्या इति तच्चालने मोघाः | तेषामनेकान्तस्थितिख- 
तत्वानवचोधात्। सत्यमेवासत्यमेवेत्यदष्टसमयसतान् बिमजते । इत्याचायंसिद्वसेन। 
तथान्येऽपि-- 

'यह्लेनाञुमितोऽप्यर्थः, कुशलेरनुमातभिः | 
अभियुक्ततरेरन्येरन्यथेवोपपाद्यते ॥' इति । 

अनुमानान्तरसाध्यत्वे त्ववखितानुमानलाक्लोकअसिद्धिरेव प्रमाणमित्यर्थः । 

को झ्ेतद्रेदेत्यशक्यग्रापतिं दशयति | किं चानेन ज्ञानेनेति प्रयोजनाभां 
च | यखात्तिज्ञाहेतुदष्टान्तोपनयनिगमनानां जिज्ञासासंशयसम्यक्त्वमरासिप्रयो- 
जनपूर्वाणां संश्यव्युदासः फलमन्ते भविष्यतीति दशावयववादिनां भतम् । तथा च 
व्यवहारप्रसिद्विः। तसात्यञ्यन्तामद्यतनाव्या्यव्यास्यतिप्रसङ्गागमकाक्षरद रिद्रकु- 
श्रुतिकारेरचितन्यायलक्षणानीति । तथा च कारणे कार्यसदसत््वानियमः। एवं च 
कुत्वानेन न्यायेन यथा कारणमेव न कार्य, WATT न कारणं। सामान्यमेध न 

विशेषो, विशेष एव न सामान्यप्रुभयमन्यतरोपसजनश्चभयामावो वेत्ययं नियमो 
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नास्त्युक्तविधिना | तथा कारणे कार्यस्य सञ्मेवासत्तमेवेत्ययमपि नियगी 
नास्ति | कथं? यदि कार्यासत््वतः कारणमेवेति। नास्ति कार्यस्यापि सन््रात्कथं 
क्रियानिमिंत्तकत्वात् । कारणकार्यत्वयोः कार्याभावे कारणाभावः, कारणाभावे 
कार्याभाव इति । तथा यदि कारणं सत्ततः कायमेव न भवति कारणस्यापि 
स्वात् | एवं सामान्यविशेषोभयान्यतरोपसर्जेनोभयाभावेष्वापि भावनीयं । तत्र 
तावत्कारणे कार्य सदेवासदेवासदेव सदसच्चेवेति वा ये घुवते तेषां नियमाभात्र 
उक्त; | अन्यतरोपसर्जनाभावयोरप्युक्त एव भवतीत्यभिप्रायः | कार्ये कारणं सदे- 
वासदेवेत्यनियमः | को हेतुः कारणे सत्येव भावामावाभ्यामिति यथार्सख्यं हेतू 
TAT भावादसत्कारणे कायेमित्यनियमः। सत्येव भावात्सदेवेत्यनियमः | असति- 
च कारणे कार्यस्य सद्सत्त्वानियम इति वर्तते | कुतः। सेवाद्युद्योगफलानिय- 
मात् | दष्टो हि लोके कृषीवरुवणिग्राजपुरुषशिल्पादीनां कृपिवाणिज्यासेवा- 
शिल्पादिपु उद्युक्तानां फलानियमः | सत्खसत्सु च दृष्टस्तद यथा-वातक्को- 
टिकपुष्पं फलकारणं सत्कार्य, पुष्पत्वादाम्रपुष्पवदित्यनुमानप्रसङ्गेऽपि च दष्टम- 
सत्कार्य | असत्कार्य पुष्पफलमसिन्नित्यसत्कार्यं | तस्याफलत्वदर्शनाद् दृश्टविरुद्ध- 
मनुमानमतोऽसत्कार्यं तदिति | अव्यक्तमिति चेत् स्यान्मतमव्यक्तानि वातक- 
कोटिकीवजुलजपाकुसुमादीनां फलानि कार्याणीत्येतच्यायुक्तम्। ब्यक्तिकार्यस्याच्य- 
क्तकायेत्वाद्सस्वतुल्यत्वात्। व्यक्तिः कार्यमस्थेति व्यक्तिकाय | किं तत् कार्यम्? | 
तस्य कार्यस्याव्यक्तकार्यत्वादसन्तेन तुल्यं तङ्भावोऽसत्वतुल्यत्वं । तसादसचतु- 
ल्यत्वाज्नाव्यक्त॑ कार्यमस्तीति | अथवा व्यक्ति च सत्कायं तब्यक्तिरेव कार्य तद्- 
व्यक्त कार्य अच्यक्तकायं | तस्याव्यक्तकार्यत्तादसत्तुल्यं तसादसत्तत् वात- 
कर्कोटक्यादिपुष्पफढं नाव्यर्क्तं कार्यमिति। स्यान्मन्तं, करोतीति कारणं। यथोक्तं- 

'शिवसीव्योलेट्परयोदीभघेत्व॑ वष्टि भाशुरिः । 
` करोतेः कतेमावे च सोनागः संप्रचक्षते ॥ 

तखात्खकार्यस्थाकरणात्कारणत्वमेवेति | एतदपि नोपपद्यते । en 
जादीनामप्यकारणतेव क्वचिदकारणादिति ग्रापं । इतिशब्दो हेत्वर्थे । यसात्ते- 
षामपि बीजानां. त्रिवर्षपरिमोषितानामङ्कराद्युत्पादनाशक्यभावः | आदिग्रह 
णान्मृदादिषटाद्युंतपाद्ने। ततः को दोषः ?। कारणमप्यकारणमेवास्तु, कार्यकारण- 
व्यभिचारणां तदथोप्रदततेः | पुनरनारम्भात् करणाभावे कारणाभाव एव 
स्यात् अनिष्टं चेतत् । लोके पुनरुपपद्यते कार्यसद्सस्वानियमात्तु करणे बीजादौ 
कारणतायामेव सत्यां करणाकरणे TARA तन्त्वादौ करणे कार्यस्य पटादेश्च 

_कादाचित्कयोः करणाकरणयोर्दर्शनात । स्यान्मतं, कारणे कार्यस swept 
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कारणाकरणयोरेवानियमे | किमर्थ पुनः करोतीति कारणमिति शब्दव्युत्यत्तिरा- 
श्रीयते? इति | उच्यते-- , 

अविदितवेदनेत्यादि | अज्ञातज्ञापनमविदितवेदनमर्थो5स्थ विधेरित्यविदित- 
वेदनार्था विधिस्तत्परतायां वाक्यप्रवृत्ते; | तस्थामवस्थायामनुपजनितविषयत्वाद- 

पवाद्रपशेस्य | तदा हि करोतीति कारणमिति कारणत्वविधानमात्रं क्रियते | देश" 
कालादिविशेषाविरेषणादसति स्वविषये कमर्थमपबादः स्पशेत्! किं करोत्येष न 
करोत्यपि कवित्कदाचिदिति?। तदा स मन्यते वक्ता | इदं तावत्प्रतिष्ठां यातु | 
करोतीति करणमिति प्रतिष्ठिते चासिंस्तत उत्तरकालं Rr सति कारणत्वे संभवतः | 
कार्यसरवासस्तयोस्तेन विशेषणप्रकारेण करोत्येव न करोत्येवेति विकलादेशव- 
शान्नियमोपपत्तर्विशेषणमाश्रीयते | को दृष्टान्तः? नीलोत्पलम् | यथा हि नीलो- 
त्प्ल भवतीति तञ्भवनमात्रं विधीयते | नीलमेवोत्पलमेवेति वा नियमनिशेषा- 
नाश्रयणात् | तथा करोतीति कारणमिति क्रियाभवनमात्रं विधीयते । करोत्येव 

न वेत्यनाश्रित्य विशेषनियमं । यथा वा नीलं तिलकंबलादिविशेषानपेक्षमु- 

त्पलमषि रक्ततादिविशेपानपे्ं परस्परविशिष्टयुभयसुच्यते | तथा करोतीति 

कारणमिति करणमिति करणमात्रं देशकालादिकायंग्रतिबध्यप्रतिबन्धनिरपे्ष- 
मुच्यते । अथवा शबळोत्पलत्वे सत्यपि तख धर्ममेदानपेक्षं नीरोत्पलमित्युच्य- 

ते । तथा कारणभावाभावमेदधर्मनिरपेक्षं क्रियामात्रं करोतीति करणमित्युच्यते | 

तथा न्यग्रोधफले । तेन प्रकारेण तथा तथा प्रागुक्तसदसरवानियमात्त कारणे कायस्य 
कारणतायामेव करणाकरणे । तथा कार्यकरणाकरणानियमात्तु कारणस्य कार्य 

कार्यस्वानियमः | वटन्यग्रोधोदुम्बरादिफलानां फलत्वात् पुष्पकायेत्वादुमान- 
qui फरमसत्कारणं दृष्टवदिति पूर्ववद्यभिचारः | आम्रपुष्पफळे सत्कायेकारणे 
इष्टे इत्यत्रापि कादाचित्कयोरेव कार्यकारणयोदेशेनात्कार्यकारणसदसत्करणाका- 
रणनियममेव दर्शयति, इतश्च कार्यकारणसदसत्त्वानियमः । सर्वसर्वात्मकत्व- 
सर्वकारणत्वात् । खावरजङ्गमाम्यवहतान्योञ्न्यरसरुधिरादिरूपादिपरिणामाप- 
चिवे(ध)रुप्यदशैनात्सव सचीत्मर्क, तत एव सवं सर्वस्य कारणं कार्य चेति कृत्वा 
सेवादिक्रियाकलापो यथार्थप्राप्ते कारणं तथा BUNA प्रकृत्यात एव 
कारणं | तदपि च फलमर्थङ्केशग्रात्याधयनियतञ्चुमयत्र व्यभिचारात्। इतर आह- 
नन्बत एव i कार्यसत्वादेव भवतीति -नियतं कारणे कारयमित्यापन्न 
वेदितव्यं | चेन्मन्यसे | एवं सतीप्सितेन तावद्भवितव्यस्। किं च तदीप्सितं फल- 

'अर्थप्राप्तिन केशः । सेवकस्य किं कारणं सभिदिततच्छक्त्यभीहितत्यात् । सक्चि- 
हिता सा शक्तिरस्य सोऽयं सेवकः । संनिहितत्वाचेष्टितत्वादिति वृच्तिबृत्तिमतो- 
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रनन्यत्वात्सेवासेवकर्यो यैये्ट॑ विग्रहसम्बन्धो | युक्तं हि ताम्यामीप्सितार्थप्रातिँ 
युक्ताभ्यां भवितुं नानीप्सितक्रेशभागम्यां | को इष्टान्तः? पर्वशासज्चान्यतर- 
व्याख्यानवत् । यथा सर्वशास्रज्ञः पुरुषो व्याकरणाध्न्यतमच्छास्रमीप्सितमेष 
व्याचष्टे तथेतदिति । अत्र भूमः । तत्र देशकालाकारनिमित्तावबद्धत्वान्नेष्टमेव 
फलमवाप्यते सेवकेनेव प्रसन्ननृपादपि खनगरमाण्डागारादिक्षेत्रप्रतिबन्धनत् | 
रवेः प्रभातादिकालप्रतिबन्धवत् । प्रसाददानाभिग्नुख्याकारावबन्धवत् । द्वितीय- 
कर्मण्यताप्रदर्शनादिनिमित्तावबन्धवत् । शास्राच्ारष्टान्तयापि तादम्विधाववन्ध- 
सद्भावे सत्यव्याख्यातवादनियम एव फलस्येत्यत्र आह-ज्ञाव्याख्यानत्रत् | 
सर्वज्ञशास्रज्ञो5प्येमिरेवावबन्धैरीप्पितै न व्याचष्ट इति लोकिको AR | 
अथ देशादयः किमिति विकल्पद्दयान्तः!पातेन निरोत्स्याम्येतदित्यभिप्रायः | 
ये देशादयोऽवबन्धकाभिमतास्ते यदेकार्थतयेष्टास्ततस्तेषामकारणत्वादसर्वत्व कारण- 
भावाद्धि सव सवात्मकं खात्तदभावादसर्वत्वं देशादीनां ग्राप्तमसवेत्वाच तेपाम- 
wt तेषु कर्यचित्तदधीनदृत्तित्वभावात । ततोऽतत्रत्वादप्रतिबन्धकत्व- 
मपि। अथाचक्षीथास्ते देशादयः कारणमिति। ततः कारणं चेत्सर्वकारणत्वात्सर्वात्म- 
कत्वास्किमिति सर्व न भवति ! भवत्येवेत्यर्थः | कसात्समुदितकारणत्वात्समुदितका- 
रणत्वं सर्वकारणत्वात् सर्वात्मकत्वाच । अत्र ्रयोगः-सर्वे सर्वत्र स्थात्समुदितकार- 
णत्वात्संयुक्ततन्तुपटवत्। यथा तन्तूनां परस्परसंयोगे सति नियमात्पटो भवति 
खकारणत्मसन्निधानःत् | एवं सवकारणत्वसवोत्मकत्वसङ्भावे को देश्ादिग्रतिबन्धो 
नामान्य इति । किमिति शुचा सवं न भवेदिति | अथवा सर्वं न भवतीत्यादि स 
एव लौकिक आशङ्कते । अथ मतं भवतः साह्स्य सवे न भवति शरीरकेशसु- 
खाथानर्थप्राप्यादि, कुतः? अनभिव्यक्तत्वात्। 'अजू व्यक्तिग्रक्षणगतिषु' । प्रक्षि- 
तमभिव्यक्तं स्फुटीकुतमनमिव्यकतमस्फुटं | अनभिव्यक्तस्वादेश्ञादेः कारणस्य 
सर्वे न भवति। को दृष्टान्तः ग्रधानसाम्यावसानवत्। यथा प्रानं सच्तरजस्तम्नि- 
गुणत्वसाम्यावस्थानेऽनभिव्यक्तत्वास्सर्वकारणमपि सत्सवेमावान्न प्रकरोति T- 
परादीन्। अथ च प्रकरणात््रकृतिः, प्रधीयन्ते भावास्तत इति. प्रधानमित्यादिभिर्ना- 
मभिरुच्यते | तस्य चानभिव्यक्तत्वं तत्साम्यावखानान्मन्येथास्तथाहि-देद्यादिका- 
रणं साम्यावस्यानादनभिव्यक्तं ग्रधानवत्सव कायं न HEA, लोकप्रसिद्वमप्यत्रोदा- 
हरणे मयूराण्डकरसगतग्रीवादिवत्। यथा मयूराण्डकरसावस्मायामेव मेचकवणेग्री- 
वाद्यवयव्रानभिव्यक्तिसत्साम्यावस्थानात् , अतः सर्वं न भवति मयूराण्डकरसवदतः 
सबै न भवति मयूराण्डावस्थायामिव तद्वीवाद्वदिति । अत्रोच्यते-मेवं संख्याः । ननु 

. १ "पीवा* । 
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चेत्यादि । नन्वित्यचुज्ञापने त्वयाप्येतदादिष्टं सर्च देशादिति। तसादेशादेः सर्व- 
त्वात्सवोत्मकत्वं, सर्वात्मकत्वाच वेपम्यावस्थेव | इतिशब्दो हेत्वर्थ IAEE- 
कृतित्वमेच प्रकृतेष्टत्वा(?)मिमतायाः । कथ? यथा हि लोकिकी प्रक्ृतिर्देशादिविष- 
भावस्यैव सती सर्वकारणात्मिका कायोत्मिका विषमा समा च व्यक्ता चाव्यक्ता च। 
तथा सांख्यपरिकल्पितप्रकृतिरपि ara | किं कारणं? | स्वोत्मकत्वादेशादिवत्। 
मयूराण्डकरसवद्वा वेषम्यावय्थेवेत्यर्थः | साम्यावस्थेव वा देशादेरपि सवात्म- 
कत्वात्पकृतिवदिति। किं चान्यत् । एते अपि च कल्पने नोपपन्ने देशादीनामन- 
भिव्यक्तिः प्रकृते; साम्यावस्थानानामिति। कसात् अप्रयोजनत्वात्, नहि देशादी- 
नामनभिव्यक्तो प्रयोजनमस्ति | पुरुषविमोक्षणहेतोव्येक्तरूपतया ग्रवर्तमानानां। 
तथा पुरुषार्थसिद्देरनिउत्तौदनख पचेः क्रियायामौदासीन्यवत् । नापि निर्वसिता- 
थायाः प्रकृतेः पुनरात्मानमुपसंहत्य साम्यावस्याने किश्चितप्रयोजनमस्ति सिद्धो दन- 
स्योदनाथोपचनादिश्रव्नत्तिवत्। अथवा ग्रकृतेरेवामभिव्यक्तिाम्यावस्थाने न युक्ते 
अप्रयोजनत्वात् । अग्नयोजनत्वं नि्वृत्तानिवृत्तार्थत्वात्। यदि निबत्ताथो सिद्धोद्नर- 
न्धनवदयुफत साम्यावस्थानम् , USAT चेत्प्रधानमसिद्धोदनोदासीन्यवदयुकतं 
साम्यावस्थानं। तथानभिव्यक्तिः। किं कारणं ? प्रकाशनाथ मवृत्तयो व्यक्तिवेषम्या- 
भ्यां तदर्थसिद्धेस्ताभ्यामृते वा सिद्धेः | अनमिव्यक्तिसाम्यावस्यानयोरपि प्रवृत्ति- 
विशेषत्वात् | द्विधाप्यग्रयोजनत्वादयुक्तमिति | अथवा प्रयोजनानभिव्यक्तिनिंधु- 
तार्थत्वात् देशादिरूपेण प्रकाशिकतात्मबृत्तिः | किमर्थं नाभिव्यज्यते? | किमथं 
वा ad पुरुषार्थमकृत्वा साम्येनावतिष्ठते?। साईनेश्र द्विविधपुरुपार्थसिद्धधै प्रकृति- 
प्रवृत्तिरिश्ठनाकसिकी थइच्छावादिमतवत् | न वेश्वरखभावादिकारणवादिमतवद्वा 
कारणान्तरं | यथासंख्यं चात्र इष्टान्तद्वयं दशयति-निन्नेत्तानिद्वेत्तार्थक्रियोदा- 
सीन्ययदिति पचनापचनवदोद्नसेत्यर्थः | ह्यान्मतं-तस्याः प्रकृतेरण्यक्ति- 
साम्यावखाने कालनियतियदच्छाखमावेश्वराधन्यतमकारणवश्ात्।इत्येतचचायुक्तं । 
प्रकृतिः कारणत्यागेनाभ्युपेतविरोघदोषसम्बन्धिनी | यात् कारणान्तरस वा तथा 
प्रणेतुरापत्तिः। कारणादन्यत्कारणं कारणान्तरं, ्रकृतेरन्यत्कारणं यत्मरकृतितया 
ग्रणयन्ति तदस्ति खभावनियतिकालय्च्छेश्वरादीनामन्यतमदित्यापन्नम् , अनिष्ट 
चेतत् | कारणान्तरनिरपेक्षस्य कारणस्य खकायोकरणं च युक्तिविरुद्वमित्यत 
ME | आत्मान्तरप्रकाशनमयं हीत्यादि, यावअघानस्य धर्म इति। आत्मनोऽ 
न्य आत्मात्मान्तरं तस्य भाव आत्मान्तरत्वं परस्परविभित्नमहदहकाराद्यवस्थान्तरत्बं 
तस्य प्रफाशनं। हिशब्दो यसादर्थे। यसादनभिव्यक्तेः साम्यावस्थानस्थ च प्रतिपश्षो- 
ऽवसख्यान्तरम्रकारत्वेनात्मग्रकाशनमयं AHI | खाच्मतस्-उपायानभिव्यक्तः 

न. चे, ५ i 



३४ . नयचक्रम् । | प्रधानस्य- 

त्वात्कारणान्तर॑ साचिव्यगुणोपेतमपेक्षत इति । एतचायुक्त॑ । ज्ञानार्थखात्। उक्त च 
“खर्मज्चानवैराग्यैश्व्याणि बुद्धिधर्मः | अधमाज्चानतेराग्यानेश्वयोणि च | तेषामष्टानां 
स मुक्तिबभात्येकेन म॑ चयतीति । तस्य प्रधानख ज्ञानार्थख परिणत्यवस्थात्मक- 
स्यायुक्ता सचिवापेक्षा | स्यान्मत-परतत्रत्वात्सहायान्तरमपेश्षते, तचच न, खतच- 
त्वात् । स्यान्मतं कवचित््रधानं कारणं क्वचिदन्यदव्याप्तित्वाल्लो किककालादिकार- 
णवदित्येतच्चायुक्तम्। अग्रतिहतसर्वगतत्वात्तस्य। अथवात्मान्तरप्रकादानमिति। 
आत्मा पुरुषः | आत्मनोऽन्य आत्मात्मान्तरं तस्य भावः आत्मान्तरत्वं पुरुपा- 
fat त्रिगुणखमावं खमात्मानं अधानपुरुषाय प्रकाशयति । पुरुषाद्वान्यः 
पुरुप आत्मान्तरं तस्य भाव आत्मान्तरत्वं पुरुषान्तरत्वं तस पुरुषाय प्रकाश- 
य्यात्मखरूपं पुरुषान्तराणां ग्रकाशयति । पुरुषान्तरत्वं वा चेतन्यखरूपमध्यस्थ- 
शुद्धकेवलन्वेः परस्परमिन्नेः पुरुषान्तरस्येः gegen प्रकाशितेष्वप्यन्येषां 
पुरुषाणां यत्पुरुषान्तरत्वं तेरेव `चेतन्यादिभिः युक्तं ग्रकाशयति । प्रकृतेर्वा 
खयमचेतनाया अचेतन्यखरूपस्य प्रकाशनमर्य हि धर्मस्तस्य ज्ञानार्थथ खतन्रस्या- 
ग्रतिहतसर्वगतत्वस्य ग्रघानस्य | | 

एबं तस्य खमावधम सामर्थ्येदानीमनभिच्यक्तिसाम्यावस्यानप्रतिपक्षभूतं 
नित्यग्रवृत्तत्व॑ प्रधानस्यानुमिमीते । अतस्तेन नित्यप्रवृत्तेनेव भवितव्यमिति प्रतिज्ञा । 
अत इत्यनन्तरोक्तधर्मत्वात् प्रधानस्य तद्धर्मत्वमिदानीं हेतुत्वेन व्यापारयितुमाह-- 
सामान्यतः तत्खमावत्वादिति। स खभावो धर्मा यस्य तत्तत्खभाव॑ग्रधान॑ 
पूर्वाक्तहेतुभिविशेषितमतस्तत्रित्यप्रवृ्त|॑ भवितुम्हति। इह यद्यत्खभावं तत्तेनैव 
खमावेन Remar इष्टं, यथामिरदेहनप्रकाशनमरवृत्तः, यत्पुननित्यप्रवत्त न भवति 
न तत्तत्खभा | यथा न किञ्चित्तारगिति | दहनादितत्खभावस्याम्रेस्तथाप्रधस्य- 
दर्यनात्साध्यधर्मवेकल्यं दृशन्तद्रोष इति। तन्चिदशयनाइ-ननु भखच्छत्नो5मिरापे 
न दहति, न ग्रकाशयतीति दइनतपनयोरभेदात् । इति । अश्रोच्यते। अथ कथं 
जीवतीति जीवनमगनेश्चेतनस्वात् | चेतन्यमाहारलाभालाभयोः पुष्टिग्लान्यादिदर्श- 
नान्मनुष्यवत् | सचेतनत्वं दहने जीत्रति खिते जीवितपर्यायत्वात् । खितेरिन्ध- 
नदहनाविनाभावादचेतनत्वमस्युपगम्यापि ख्ितिप्रकाशनत्वमदहनात्मकस्याग्रे! 
प्रत्यक्षानुमानविषयस्य सतस्तथा प्रयक्षानुमानाम्यामग्रहण5स्तित्वे प्रमाणान्तरा- 
सिद्धे!। कथं ज्ञायते5भ्रिरित्यदहनग्रकाशमानोञ्य्रकाशयन् वा द्रव्यान्तरं तावत्कोश- 
कादि खाश्रयमात्र तत्परिणामस्थ तावत् । खपरिणाममात्रमपि खाश्रयद्रव्यं 
कोशकायप्रकाशयन् कथमभिरित्युच्यते ! | कोशक इत्युच्यते।अत्र,पुलिकाइशान्तो 
गृहदीपकः | Te अज्याहितई प्रदीपको गृदप्रदीपरकः । यथा गृहप्रदीपकः 



>निथप्रवत्त्वम | न्यायागमानुसारिण्यढकुतम् | ३% 

पुलिकामात्रमपि यदि न प्रकाशयति । प्रकाशात्मकः सन्न प्रदीप इति ज्ञायते- 
SARR | वैधम्मदष्टन्तो वा शहप्रदीपो ग्रहं ग्रकाशयन्नस्ति। यदि न तथाप्निः 
खमाश्रयं प्रकाशयति प्रकाशात्मकः संस्ततो नास्तीति गम्यते। किं वान्यत् | 
मसच्छन्नान्िसाथम्याभावोऽपि च प्रधानस्य च्छादनामावादित्यत आह- 
छादनाभावोऽपि च प्रधान इति । अभिमेसवत््कृतेरावरणाभावाहुसच्छ- 
aAa न भवति ग्रधानमतो विरोष्यक्रमः । निरावरणाभिदहनग्रकाशनवत् | 
तत्खभावत्वानित्यप्रवृत्तेव भवितव्यमिति तदवखा नित्यप्रवृत्ता ततश्रानमि- 
व्यक्तिसाम्यावस्थानानुपपत्तिः । स्यान्मतं-यद्यपि प्रधान महदादिभावेनात्मा- 
न्तरत्वप्रकाशनाथ पुरुषस्य प्रवर्तते तथापि केषाञ्चित्पुरुषाणां कृते प्रयोजनेऽन्ये- 
पामकृते कालक्रमेण व्यक्त्यव्यक्तिसाम्यवैषम्यावस्याः प्रतिपद्यते | सा चास्य 
TAA: खमावान्नियते१ कालायरुच्छाद्यन्यतमादेतदपि नोपपद्यते, कालादिकारणा- 
न्तरनिरपेक्षस्येत्यादि। प्रधान हि कारणं नियतिकालखभावेश्वरयहृच्छाचन्यतमान- 
पेक्ष कारणं जगतोऽभ्युपगतं भवता । न तु यथा लोकनये कचित्कालो5पि, 
नियतिरपीत्यादि | aaa तस्य प्रकृतिपुरुषयोः खरूपभेदपरिज्ञापनस 
खार्थसानुरूपश्रोत्राथेकादशेन्द्रियग्रामस्य शब्दवुद्चादिविकल्पग्रामस वचना- 
दानविहरणानन्दोत्सगेकर्मशब्दादयथेग्रामस्य च निर्वर्तने खतन्मत्वान्न कारणान्त- 
TIAA, सर्वपुरुषार्थप्रधरत्तत्वाश्व कृतार्थस्याकृतार्थस्य च यथासंख्यं साम्यावस्याने 
Rata अयोजनाभाव इति | अत आह-निरवदोषपुरुषविषये खान्यत्व- 
ज्ञापने कृते कृतकृत्यत्वात्कि साम्यावस्यानेन? अक्कृतेऽप्यकुतक्ृत्यत्वा- 
त्कि प्रतिनिब्रेक््या प्रयोजनमसिद्धौदनसूपकारनिब्वेत्तिवदिति तदव- 
श्थमपरयोजनत्वम्। अत्र चोद्यम्-नदु ग्रागुक्तमनभिव्यक्तिसाम्यावस्याने चायुक्ते 
अग्रयोजनत्ःान्निवृत्तानिइचार्थक्रियौदासीन्यवदित्यतः पुनरुक्तमिति। अत्र क्रम; । 
न कारणान्तरापेक्षा प्रतिषेधपरत्वादस्य ग्रबृचिनिवृस्योः प्रधानस्याप्रयोजनत्वमा- 
तप्रतिपादनपरत्वा्तसेलदोषः | अव्यक्तिसाम्यावखानाचुपपत्तेश्चेति | अप्रयो- 
जनत्वादिमिरनभिव्यक्तिसाम्यावस्थाने अनुपपन्ने ततथाच्यक्तिसाम्यावखाना- 
सुपपत्तिः | “किमिति” किं कारणं जगदेवखभावमिति न yea इसमि- 
सम्बन्धः | 'सततसमवस्थितसमनुप्रच्नत्तीति!। सततं सर्वकालं समव- 
ख्थितानित्यानुपरतासमनुभ्रडत्तिः कारणकार्यप्रवृत््यात्मिका । प्रकर्षेण वृत्तियेस्य 
तदिदं जगत्सततसमवस्थितसमलुग्रवृत्ति द्कारणनानाभेदादिव्यक्तिखभावमिति। 
raat च तानि कारणानि च प्रत्यक्षकारणानि मृत्पिण्डदण्डचक्रो- 
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दकसत्रकुलालादीनि घटादीनां कार्याणां तानि नानाजातीयानि तन्तुतुरीवे- 
'मकुविंदादीनि पटादीनामित्येवंप्रकाराणि । तेषां भेदाः प्रसक्षकारणनानामे- 
दास्तेखेषां चाभिव्यक्तिधटपटादिकार्यरुपेण सेव खभावो यस्य तदिदं प्रत्य 
क्षकारणनानाभेदाभिव्यक्तिखभारव॑। किं तत्? जगत् | एवेत्यवधारणे | 
किमवघारयति ?। प्रयक्षदष्टञुक्रशोणिताहारादिकारणान्येवेत्यवधारयन्ते | किमतो 
निरस्तमन्यक्तादरष्टकारणान्तरं | तसाद् दष्टकारणनानाभेदाभिव्यक्तिखभावमेवेदं 
जगत्किमिति नाम्युपगम्यते? । freres कारणान्तरं परिकल्प्यते? इति | 
एवं तावत्कारणे कायेसद्सलानियम उक्त', कायानियमोऽपि च । कार्यमेव सद्धू- 
तकालादिविशेषकारणमेवेत्यनियमः । श्रधानादि शाख॒कारपरिकल्पितकारणपूर्व- 
कमेवेति वा। किं कारण? तथानुगम्यमानशटान्तामावात् । किं तर्ह्मतावाक्नियमः ?। 
कारणाध्यासाविशुकत्यनिमूलत्वं कायस्येति तथानुगम्यदृष्टार्थत्वात् | सृत्पिण्डशि- 
वकेत्यादि पांशुसृत्पिण्डादेरित्यन्त्यस्य दण्डकस्योपरि अनियतादिसदसद्भूतकार- 
णाध्यासाविश्चक्त्यनिमूलत्वमिति वक्ष्यमाणसम्बन्धत्वात् कारयमेव । सदेवासदेव वा 
कारणं कालादिसादिकारणमित्यस्य वा नियमप्रदनार्थबुदाहरणमाह-स््रत्पिण्ड- 
शिवकेलादि यावत् पाँझुस्टत्पिण्डादेरिति। एषां मृत्पिण्डायवस्थाविशेषाणां 
वातायनरेणुपर्यन्तानामेव ठोके दृश्त्वात्। पुनरुपचयात्माप्तमानन्त्य येषां स्कन्धानां 
ते पुनरुपचयभ्राप्ानन्त्यस्कन्धाः । वातायनरेणुभ्यः प्रभृति पुनरुपचयक्रमेण 
पांशुमृत्पिण्डशिवकस्थासकोसकुशलशकेरिकापांशुवातायनरेणव इति ॥ चक्रक- 
कमेण कारणकायानियमो दष्टः । उत्क्रमेणापि च सङ्घातमेदाभ्यां काये- 
कारणसद्सत्त्वानियमो दष्टः । पिण्डम्मुपमद्च शिवककरणात् | Rae sez 
पिण्डकरणात् | स्थासकादीनामन्यतममवस्थाविशेषञ्चुपमृद्यापि पिण्डादिकरणात् | 
फ्रियाक्रियाफलक्रमेण च कदाचित्कारणकायोनियमदशनादिति अनियतादि । 
इत्थमनियत आदिरस्े्यनियतादि जगदिति सम्बध्यते | तदेवानियतसदसद्भ्- 
तकारणकार्यमसद्धूतं कारणं तस्याध्यासस्तेन कारणेनाध्यासोऽविष्ठानं तेम कार- 
णाष्यासेनाविधुक्तिरत्यागः | कारणसामान्याविनाभातः । न त्वत्यन्तनिभूलोत्प- 
तिविनाशलक्षणकायेत्व॑ खपुष्पवत् | तथैव ठोके दष्टरवात् । तयावि्चक्तानिमू- 
रत्वं कार्यभूतस्य जगतः । अतः प्रोक्तहेतोः इष्टकार्यकारणसदसत्त्वानियमा- 
त्परपरिकल्पितप्रधानायरष्टेककारणानुपपत्तः कालादिविशेषकारणेक्यानुमानभा- 
चाच कारणसांमान्यमांत्रातुमानाचावगम्यतां न Paar फलं तच्छा- 
खरेण खेण क्रियते । निरथंकानि शाखरणीत्यर्थः । कि तयक्लोकब्यवहारफलादतिरिच्य | निरर्थकानि शाख्राणीत्यर्थः | किं तचल्लोकन्यवहारफलादति रिच्य 

नखर : ! 



=निसप्रवृत्तत्वम् | न्यायागमावसारिण्यछङ्तम् । ३७ 

वर्तते यदपेक्ष्य शास्राणि सार्थकानि स्युस्तसादवगम्यतामिर्द जंगल्लोकप्रसिद्धमेवा- 
नियतानुपरताथन्तरदृष्टकारणकायेग्रबन्धमिति | ननु यथान्यैः कल्पितझुपरतव्या- 
पारं सत् प्रधानमतीन्द्रिय पुनरिन्द्रियग्राद्यत्वादिभावेन जगत् सूजति, पुनरात्मानं 
संहत्योपकृतव्यापारं तिष्ठति। न चाल्यन्तासत्कायं क्षणोत्पन्नविनश्मसम्बद्धमूल वेत- 
दिति। इतिशब्दो हेत्वर्थः। को हेतु; ? शास्रनेरर्थक्यं। कसिन्साध्ये? शास्रारम्भवृथा- 
भावे | अत आह-चूथैवमादोी ATSTTE A क़ तहिं शास्रमर्थवत्लादितिः चेत् । 
अतीन्द्रिये पुरुषार्थसाध्यसाधनसम्बन्धे । कोऽसो ? इत्यत आह-अत्र तु शास्त्रम- 
dar स्यादिदंकास इदं कुयोदिति। इदंशब्देन सर्वनाम्ना सामान्यवादिनां 
सवा; क्रियाः फलेच्छाम्रेरितास्तत्साधनी! HATA | अग्निहोत्रं जुहुयात्खगकामः | 
पुत्रकामो यजेत, पशुकामो यजेतान्नाथक्रामों यजेतेलाबाः क्रियाः क्रियाफलसम्ब- 
न्धसातीन्त्रियत्वाऽकृतंग्राप्ये शास्रमर्थवत् ग्रत्यक्षादिप्रमाणेरनधिगभ्य इत्यर्थः । 

अर्थ्यो हीलादि | अथीदनपेतोऽ्यः | हिशब्दो यसादर्थे। यसत् 
क्रियाया एवोपदेञ्ञोऽर्थः । स साधनायाः फलादिसम्बन्धे (दे ) व्याथि- 
त्रादिवत् । आदिग्रहणाचित्रपुस्तकाष्ठकमादिवत् | यथावयवस्थानविन्यासवर्ण- 
संयोगग्रविभागविषयविनियोगाद्युपदेश- एवोपयोगात्सार्थको न कुब्यवर्णचित्र- 
कारादिखरूपोपदेशस्तत्र तदनुपयोगात् । तथा निल्क्षणिकवादिवदतस्तवर्णनं 
घटपटादेः त्रिगुणकारणपूर्वकत्वादिवर्णनं जगतः सततप्रवृत्तिक्षणिकानुपाख्याखा- 
त्वादिवर्णनं, वा । स्यान्मतं-ग्रधानक्षणमङ्गादिवादारम्सोऽग्रत्यक्षविषयत्वात्सार्थकः 
क्रियाक्रियाफलसम्बन्धोपदेशवदिति | एतदपि नोपपद्यते, यसान्न तु लोकिक 
एव गृह्यमाणेऽथे इदमेवं चेति सार्थको विचार इद्यभिसम्बन्धः | प्रसिद्धा- 
विषयस्य विचारस्यानित्वादोषनिष्टत्मात् . (१) नेति प्रतिषेधे । तुर्विशेषणे । 
ठोके भवो लोकिकः | देशकालपुरुषक्रियाविशेषाद्यपेक्षरूपादिमये कार्यकार- 
णमृत्पिण्डादिघटाद्याकाशादिके प्रत्यक्षत एव ग्रृह्ममाणे इदं सवं सत्त्वरजस्त- 
संज्ञत्रिगुणात्मकमेव, न चैतदेवं क्षणमडूजन्मात्मर्क । न चेवमित्यादिविः 

चारः किंसम्बन्धः, किंफलः,? को वात्र पुरुपार्थसाधनपरिज्ञानोपयोगः १: 
इति विसृश्यतां भवङ्भिरेर | स्यान्मतं-रोकदञ्ञेनगग्रमाणमव्युत्पन्नलोक्यक्ष- 
व्यभिचारान्मृगतृष्णिकादिष्वेव । इति । अत्रोच्यते । तथा सति प्रलक्षखाप्र- 
माणीकरणं ग्रमाणज्येहय। मात्र dem सृगतृष्णिकादिग्रयधज्ञानव्यमिचारात्सवे 
प्रत्यक्षं व्यमिचरतीति। किं तहिं? अनुपहतैन्द्रियमनःश्रतयक्षं यत्तन्न व्यमिचरतीति 
शृतां । इशा च प्रत्यक्षेण लोके घटपटादिर्यथासी येन ग्रकारेण येन खरूपेण 

१ वर्तेत । ATE? । ३ "क्रकन्व? 



३८. नयचक्रम् । [ प्रधानस्य- 

व्यवस्थितस्तथा TAA एव खणेन्द्रियमानसेस्तत्र तारशेऽथे पुनर्वचनमिदमेवं नेवं 
वेति प्रत्यक्षप्रसिद्वेबाधकमापद्यते। यदि तद्वचनं प्रमाणं स्यान्न पुनस्तत्ममाणतया 
प्रसिद्धा स्वयमेव बाध्यमानत्वात् प्रसिद्धां वचनं न, नियमादनुवादाद्वा अन्यत्र 
प्रमाणं स्यादित्यतो ज्ञापकमाह-अचुवादादिभावाभावे यः सिद्धे सत्यारम्भो Aa- 
मार्थः स इति परिभाषाया लोके दृष्टत्वात् | लोकव्यवहारानुवादिव्याकरणादि- 
शास्नमपि लोकत एवेति कृत्वा कीक पुनस्तदचनमित्यत आह-न यथेदं लोकेन 
गृह्यत इति । इतिशब्दः प्रदर्शने । इदं तद्वचन प्रसिद्धेबाधकामिमतमिति AA । 
कथं? नेति प्रतिषेधः। येन प्रकारेण यथा यथा शृत्पिण्डदण्डचक्रस्त्रोदकङुलार- 
प्रिस्पन्दनिवत्तो घटः पृथुबुधादिखरूप उदकाद्याहरणसमर्थं इति लोकेन 
चक्षुरादिभिगृद्यने नायमेदंखभावः, किं तहिं? यथाहं बुवे wd सवोत्मकत्वात् 
पटकटरथादिरूपोऽपि गुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाश्रयः । परमाण्वाद्यसदत्य- 
न्तपरोक्षपार्थिवद्र व्यारञ्धस्तञ्चतिरिकतोऽवयवी रथाङ्गादिवद्धवुद्याविभज्यमानो रथ- 
परमाणुः पुना रूपादिषु न बुद्विमात्रेण तिष्ठति निरूपाख्यत्वादिति वा तथा 
तथा भत्रतीति शाख्रबिद्वचन मा भूदनर्थकमिति प्रसिद्धेबोधकमापद्यत इति 
न्याय्यमुच्यते । यथोक्त-- 

अमाणानि प्रवर्तन्ते विषये सर्ववादिनाम । 
संज्ञामिप्रायभेदाचु विवदन्ते तपखिन; ॥ इति | 

तस्मादप्रमा्ण प्रत्यक्षविरुद्धत्वाच्छाखकारवचनं, शाखकारवचनाप्रामाप्येन- 
प्रसक्षाप्रामाण्यम् , एवं च सति को दोषस्तत्र प्रलक्षप्रमाणीकरणे सर्वविषया- 
पत्तिस्तर्कतः | सर्वभावानां प्रलक्षप्रमाणसिद्धानाँ विषयेय आपादयितु शक्यते 
तर्केतः | तद्यथा-अठोमा हरिणश्चतुष्पाखे सत्युत्छुत्य गमनात्, मण्इकवत् | 
मण्ड्कोशपे लोमशः, तसादेव देतोहरिणवत्। यूका पक्षिणी पच्चात्वाद्धमरवत् । 
WRIST: TATA, तथा एधिव्यप्सुधा पदार्थत्वादाकाशवत् | 
असाधारणधर्मसम्बन्धेनापि रूपरसगन्धस्पशेधर्मसम्बन्धिनी न भवति तत 
एव तद्दत् | तथा बोद्धमतेऽपि एथिवी न भूर्महाभूतत्वात्, रूपत्वाच्च जलवत्) 
न करकटघारणथमा, तत एव तद्त् । एवं रेषपदार्थमेदेष्वपीति | जलानला- 
Reg व्योमनीन्द्रियादिष्वात्मादिषु यथाम्रक्रियं यथासम्मवं च खरूपनिराक- 
रणम् | असाघारणघर्मनिराकरणे च पदार्थत्वमहाभूतत्वरूपत्वादिहेतुकानि साध- 
नानि योज्यानि। महद॒हंकारतन्मत्रेन्द्रियशब्दादिष्वात्मनि च द्रञ्यगुणकर्मसामा- 
न्यविशेषसमवायेषु सम्रभेदेषु नामरूपयोः संज्ञाविज्ञानवेदनासंस्कारेषु खित्युदक- 
RRR RR RR ae Cee RTs Tre Rr rr ettet 

1 

१ न अल्यक्षप्रामाण्यम् इति. अतिभाति । | 



निद्य्रचृत्तत्वम ] न्यायागमांनुसारिण्यलडुतम् । ३९ 

ज्वलनपवनेषु चक्षुरादिषु रुपादिषु चं इष्टान्तमेदादिति । भूमेशकाशच्शन्तव- 
दाकाशस्य भूम्यादिदष्टान्तेन तथा जलादेरपि परस्परतस्ते ते धर्मा निराकायां; । 
इतरमितरस्य दृष्टान्त कृत्वेति | 

तार्किक आह-कास्त्रनिरूपणविपरीतमप्रमाणमित्यादि। शास्रेण fae- 
पणं Te निरुपण वा शास्रनिरूपणं, सन्दिग्धविपयेस्ताव्युत्पन्नवुझ्यनुग्रहाथ किं 
amer निरूपयन्ति सन्तो वस्त्वजुग्राह्मेभ्यः शिष्येभ्यः? । प्रकृतिपुरुषादेव 
क्षणभङ्गो विज्ञानमात्रमेव द्रव्यगुणादिवेति । शाख्र्यापवादत्वात् | शाख्नेणा- 
योदिताहिपरीते वस्तुन्यनुमानप्रमाणं शाखस सन्देहाद्यपवादत्वा्न हरिणा- 
Ramma । तत्र शास्रेण नोह एव व्यापार इति | afe 
हरिणखरूपादि । तस्य निरपवादत्वात्ततु लोकेन यथा गृहीतं तथेव च्यादिग्रह- 
णान्मण्ड्कखरूपादि तत्ममाणमेव निरपवादत्वादभेरिवोष्ण्यमिति | अत्रोच्यते-न 
सर्वस्येवापोदितत्वाद्यथा हि शास्रं घटादिवस्तु परिकल्प्यापवादप्रवृत्त तथा हरि- 
mesi प्रत्यक्षतो लोकम्रसिद्धमप्यपवदति निरंकुशत्वात् | तत्कथमिति चेत्? 
देशकालविशेषेकाचेकान्त इत्यादि | अथवा शाखनिरूपणविपरीतमग्रमाणं निरप- 
वादत्वादिति वक्ष्यते | शाख्रनिरूपणं एथिवीयत्वापवादि प्रकृतिपुरुषादि वा तस्य 
बा दिपरीतं aha: प्रतिपा्यमानमभ्रमाणं, प्रत्यक्षतकयोरविषयार्थत्वाच्छास्रस् | 
केनापोद्यते ?। शाखे न हरिणखरूंपादिविपरीतमप्रमाणमिति वर्तते | कस्य? प्रत्य- 
gA: । कसात् ! सापवादत्वात् | तद्धि हरिणालोमत्वादि प्रत्यक्षप्रसिद्धेन लोम- 
शात्वादिना निराक्रियमाणत्वादप्रमाणमेवेति। लोकिक आह-न सर्वस्येवापोदितत्वा- 
दिति । शाख्रेष्वपि हि हरिणखरूपादि प्रत्यक्षसिद्रमपोद्यत एव। कथं निरपवादत्व 
शास्राणां ! वरं हरिणखरूपादिविपरीतप्रतिपादनं तर्कतः | तन्मात्रःपवादात् । 
तार्किकेस्तु nAn सर्वमपोच्यते, प्रत्यक्षतो लोकप्रसिद्धं कारणं कायं च। तत्कथम् ? 
इति चेत्, देशकालकृतविशेषैकान्तिनः। देशकृतः कालकृतश्र विशेषः देशका- 
ठकृतविशेषः | स एवैकान्तः, स यस्यास्त्यसो . देशकालकृतविशेषैकान्ती तस्य 
वादिनः । प्रतिदेशं प्रतिसमयं च सवं विशिष्टमेव न समाने किश्चिदतो यावद- 
णुशो रूपादिशो विज्ञानमात्रशो निरुपाख्यत्वश्षश्च मेदा न। कुतो हरिण? कुतस्तस्य 
लोमाद्यवतिष्ठते। अतः सर्वमपोदितं | किं चानापोदितं। किँ वात्र प्रत्यक्षमचुमानं 
चेति | तथा सर्व सर्वात्मकेकान्ते मण्इकोऽपि लोमश एव | स्थावरस्य जङ्गमतां 
गतस्य, MATA Marat, जङ्गमस्य खाबरतां, जङ्गमख अङ्गमतां गतस्येति वच- 
नादिति। नज तेन वादिना सर्व समार्थितं नापोदितमिति चेत् , der सवोत्मकत्दे 

१ 81 २ 99g? । 



४० नयचक्रम् । | पधानस्य~ 

सर्वेक्यात । किं तत्सर्वमित्यपोदिततमेवेति। भित्नार्थसमूइवाचित्वात्सर्वशब्दस्य, 
अर्थानर्थविषयसामान्यविशेपनानात्वेकान्ते$र्थविषये सामान्यमर्थविषयश्च fnr 
t, तद्यथा-द्रव्यस्य पृथिव्यादेरर्थविषयं सामान्यं रूपरसगन्धस्परोवती पृथिवी | 

गत्रैतच्चातुर्गुण्यै सा प्रथिवी । रूपस्पशरसद्रवखेहृवत्य आपः । एवं यत्र रूपस्पशों 
तत्तेजः । यत्र स्पर एव स वायुरिति सामान्यं । विशेपः पुनरितरे- 
तरधर्मव्यावृत्तिमिरितरत्र चतुःपश्चब्येकगुणत्बं यथासंख्य, तेषामेवानर्थसामान्यं 
पृथिवीत्वं | तस्सम्बन्धरम्यत्वात् एथिवी बुद्धामिवानयोंः । एवमप्नेजो- 
वायुत्वानि सामान्यानि | विशेषाचेतरेतरेभ्यस्त एव | खसामान्यभेदा विशेषाः। 
एतानि द्रव्याणि गुणाः कर्म सामान्यानि व्रिशेषाः तत्समवायलक्षणश्च 
सम्बन्धः | इत्येते पदाथोः | नानात्वखतन्तप्रयोजनरक्षणमित्यमिधानमेदादिति 
ये वदन्ति तेषां तन्नानात्वेकान्ते अतदात्मकऋत्वात्कुतोऽण्डंमण्ड्कहरिणकार- 
णकार्यघरणिसंयोगगुणोत्पुवनकर्मभवनव्यावृत्तिः 1 । तथा समवाय अमण्डंग्रहणेन 
हरिणमण्डूकसमवायिकारणद्रव्यग्रहणं। परमतेन हरिणमण्डकग्रहणेन सम्बद्धाणुल्य- 
णुकाधारंभनिदृत्ताववयवि द्रव्यं कार्य qup | तस्य हरिणमण्इकादिद्रव्यस्य घर" 
ण्यां संयोगो गुणः। उत्पुवनं कर्म । भवनं भावः सत्ता । वयावृत्तिरप्यभवनेविलक्षणो 
विशेषः | तेषां तथा समवायः सम्बन्ध इति षडप्येते पदाथाः वक्ष्यमाणखपुष्प- 
दृष्टान्तान्न सन्ति। का तहि? भावना, नास्ति परपरिकल्पितं द्रव्य गुणकर्मसामान्य- 
विशेषानात्मकत्वात् खपुष्पवत्। असामान्यविरोषात्मत्वात् खपुष्पवत् | न एथिवी 
प्रथिवीतिव्यपदेइया पथिवीत्वादत्यंतमन्यत्वात् जलवत् , एथिषीत्वं प्रथिवीखमिति 
न व्य$देइयं पृथिव्या अत्यन्तमन्यत्वाज्ञलतावत् | न सन्ति गुणकर्मसामान्य- 
विशेषसमवायाः, अद्रव्यात्मकत्वात् , खपुष्पवत् | एवभेकेकमपीतरानात्मकत्वात् 
खपुष्पवन्नास्ति। इतरखरूपवद्वा न खात्मखरूपमिति शेषपदार्थइष्टान्तभेदादायोज्य- 
मिति । द्रव्य द्रव्यवद भव्य” इति . चनाङ्कवतीति aed द्रव्यं, भवन च भाव! | 
मवनादन्यत्ताद्रच्यादयो न सन्त्येव चन्ध्यापुत्रवत् । भवनमपि द्रव्यादन्यत्वा्ना- 
सत्येव, वन्ध्यापुत्रवत्। न भवति वा द्रव्यं भवनखरूपानापत्तेः वन्ध्यापुत्रवत् | एवं 
भवनमपि द्रव्यखरूपानापत्तेः, तद्वत् | एवं गुणादयोऽपि। एवं व्यावृत्तिः समवा- 
यश्चेति । अथवा कियागुणन्यपदेशाभावादसदेव कायं पञ्चज्ञो यत इति। तन्नोप- 
पदयते निमूखत्वात्+ खपुष्पवत् | न सन्ति शुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाः अद्र- 
PUA खपुष्पवत् | एवमगुणत्वाहुणादन्ये, असामान्यत्वात्सामान्यादन्येऽविशे- 
पत्वादिशेषादन्ये, अकारणत्वात्कारणाद्न्यत्। अकार्यत्वात्कायादन्यन्नास्ति। एतेभ्यो 
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हेतुभ्यः ङतोऽण्डंहरिणामण्डककारणकायधरणिसंयोगगुणोत्वनकर्मभवनव्या- 
वृत्तितया समवायाः? न सन्तीयर्थः । तट्पपंहृत्योच्यते-सर्वथा तस्ववृत्तिव्य- 
तीतत्वात् | तस्य भावस्तस्य | त्वस्य वृत्तिस्तदतच्वेन तत्खरूपान्यखरूपेण च 
वृत्तिः । यथा द्रव्यमेव वर्तते तथा तथा रूपरसादिगुणाः ख्ितिग्यादिक्रिया | 
भवनव्यावृत्तिसम्बन्ध्येकपुरुषपितपुत्रत्वादिधर्मसम्वन्धित्ववदिति तां वृत्तिं सर्वथा 
व्यतीतत्वात् | शुणद्रच्यादिषदपदाथानां सविकल्पानामस्ल खपुष्पवदिस्थन्ते 
दृष्टान्त उपदिष्टः सर्वत्र द्रष्टव्यस्तथा च योजितः | अन्यथेति qued 
बालकुमाखत् | यदस्ति तत्तदतीतखरूपतक्तव्यतीत न भवति, यथा बाल एव 
कुमारः । कुमार एव च वालोऽन्यो च ताववस्याभेदात् | बालत्वमूछ कुमारत्वं 
कुमारत्वान्यं च बालत्वमिति | तदतच्चरूपा तच्ववृत्तिः । ताँ व्यतीयय नस 
बालः कुमारो वेति। स च संस्तस्ववृत्तिव्यतीतो न भवतीति हरिणादिस्वरूपवि- 
तथोक्तो प्रसिद्धिविरुद्धपतिज्ञत्वादेवातथात्वमिति चेत् | चेदित्याशङ्का- 
यां। स्यादाशङ्का, हरिणखरूपं लोमशत्वं qui वितथोक्तिरलोमा हरिण इति | तस्यां 
वितथोक्तो प्रसिद्विविरुद्धा प्रतिज्ञा यस्य स प्रसिद्धिविरुद्धअतिज्ञस्तद्भावः प्रसिद्धि- 
विरुद्भप्रतिज्ञत्वं, तसादेवाऽतथात्वमिति | अत्रोच्यते-नोकतवच्तुल्यत्वात् | 
नेति प्रतिषेधे । नेतदप्युपद्यते । कित्? उक्तवत्। उक्तेन qed उक्तवत् | य थोक्तं- 
शा्रनिरूपणविपरीतमग्रमाणं निरपवादत्वादिति | तेनेतदापि तुल्यं । हरिणादि 
खरूपवितथोक्तो असिद्धिविरुद्धअतिज्नत्वादेवातथात्वमिति | अत्रापि sucum 
तुल्यत्वात् | कथमिति चेत् ? न, सर्वखेवापोदितत्वादित्यादि सर्व तदेष यावत् 
खपुष्पवत् , अन्यथा बालङुमारवदिति।किं च-रोकस्य चाप्रमाणीकृतत्वात्तथा कुतः 
प्रसिद्धिविरोधः ?। क्ष (१) वा तत् प्रसिद्विमिति। किं चान्यत्। एवं च नाम्युपगम- 
विरोधात ag भवतामेकान्तवादिनां लोकमश्रमाणीकृत्य लोकम्रसिद्विविषुद्वप्रतिज्ञा- 
त्वदोषापादानमभ्युपगमविरोधाय कल्पते, तसादयुक्तमेवं वक्तुमिति | स्यान्मतं- 
प्रतिज्ञादो षद् द्वारेण खरूपादिविपरीतप्रतिपादनाग्रामाण्यं न शक्यते मयाम्युपेत- 
विधानहेतुदोषद्वारेण शक्रोमीयत आह-लोमशाठलामैक्यसपक्षासपक्षबृत्तिवृत्यो 
सतक इति चेत् । चतुष्पाच्वे wereger हरिणो निलोमाठोमशो मण्डूक इत्युभ- 
योरुभयधमोपत्तो लोमशालोम्नोरेक्ये सख्यं हेतुधर्मपरिकल्पनकृताद्भेदात् हरिणा- 
लोमत्वे साध्ये सपक्षे निोमन्यबृत्तेरसपक्षे च लोमशे वृत्तेिरुद्धो हेतुः, चतुष्पात्ते 
TATA गमनादित्यापद्यते । सपक्षासपक्षवतित्वसाधारणानेकान्तिको वा लोमशा- 
लोमैकपक्षामेदाद्धमाभेदे च सपक्षासपक्षाभावसाधारणानेकान्तिको वा, TARAS- 
तर्कः | अतकेत्वाचास्य हरिणादिखरूपविपरीतप्रतिपादनग्रमाणं। चेदिस्ाशङ्कायाम् , 
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एवं चेन्मन्यसे । तत्र दान्तस्य प्रयक्षप्रसिद्धिविपयत्वात् । दृष्टान्ती हि लोके 
प्रत्यक्षप्रमाणप्रसिद्दो घटपटादिरर्थः। तद्विषयं च साध्यसाधनसमन्वयव्यतिरेकवि 
भावनं | सर्वानुमानस्य सर्वावयवानां च तद्वलेन साध्यसिद्धो सामथ्यसिद्धेः | यथो 
क्तं--““इष्टान्तबलाद्ध्यवयवसिद्विस्तदाश्रयत्वात्सवावयवानां, तेन हष्टान्तस्त्व- 
तत्त्वमन्विष्यते | प्रत्यक्षत्वाच तस्य तइस्तुप्रतिपत्तेररेषं तस्सिद्वान्तदशनमवभोत्स्यते। 

serene च सिञ्चति परोक्षग्राहः AAAA संभावनाभाव एवेति” । तत- 
स्तस्य दष्टान्तस्यासिद्विलोकस्याप्रमाणीकृतत्वात् | WIA च दृश्टान्तस्थाभावे 
कुतो दार्टान्तिकसाष्यसाधनसमन्वयव्यतिरेका इति प्रत्यक्षनिराकरणे तकोसिद्धि 
रेव । कुतस्तर्कांतकेत्वविचार इति arent हरिणादिख्रूपविपरीतापत्तिदोपः 
किं चान्यत् | इहेवेत्यादि यावत् तदसच्त्वापत्तेरिति | तथा हरिणखरूपनिराकरणे 
भवान् यं यं दोपमापादयति स स तवेव । अत्र च वीप्सार्था द्रष्टव्यः | तव तवव 
एकान्तवादिनः | एवकारोऽवधारणे | यथासिन् साधने मम दोषो नास्ति । 
तवेवेति | त्वदभ्युपगमाजुरूप्येणोपपादितम् । तथा मे नेव। किं तहिं? सर्वेत्रान्य- 
त्रापि पश्षहेतुदष्टान्तेपु दोषास्तवेव, न ममेत्यथ? | अप्रमाणीक्रतत्वाल्लोकस्य प्रत्यक्षस्य 
चेति वर्तते | कारणान्तरोपन्यासोऽप्येषोऽमिधीयते, सपक्षासपक्षवृत्त्यवृत्योरसर्वाप- 
पत्तेः । यदिष्टं भवतामन्वयव्यतिरेकाम्यामर्थानुमानं, तो च सपक्षासपक्षयोइस्य- 
वृत्ती, तद्वलेन साध्यसिद्धिरतयोरे वा सत्त्ममापद्यते । ततस्तखाः सपक्षासपक्षदृत्त्य- 
वृर्योयथासंख्यमस्वा पत्तेः | तववाचिशेपेकान्तवादिनः तदुभयानेकत्वेकान्तवा- 
दिनो वेति हेतृददेशमात्रमेतत्। तदिदानीं प्रत्येकं विधीयते । तत्र तावदविशेषेकान्ते 
कुतोऽन्यपक्षः ! । असपशो व्यावृत्तिवा अविशेषः 1 सामान्यमविशेष एवेत्येकान्तः 
सवं सवात्मकमिति॥ तसिन्नविशेषान्ते तव ग्राहे कुतोऽन्यपक्षः ? | अन्यस्य 
पक्षोञ्त्यपक्ष; | ग्रतिवादिनोऽन्यस्य आवात्तत्रापि चान्येनाविशेषात्सर्वसर्वात्मकैक- 
त्वाविशेषात् | अथवान्यस्य वचनस्याभावाच्चदइ्चनात्मकत्वादेव सर्ववचनानां त्वद- 
न्यवचनत्वं विशेषाभावादेव वा। अथवा किं न परवादिवचनयोरभावाद्युपगमनि 
घुरनचनानि, अन्यथासी पद्चश्चेत्यन्यपश्षोऽर्थाऽस्तु | स ङुतस्त्वत्पक्षं ? सर्वेकात्म- 
तवादर्थाविशेषैकान्तात् । एवं नित्यः शब्दोऽकृतकत्वादाकाशवदिति वादिनः 
अनिसशब्दपश्षवक्तूबचनवाच्यानामभावः | तद्वत्तदनित्यधर्मसामान्येन समानस्य 
घटादेरभावान्नियेकान्तवादिनोऽसपक्षाभावः | तदभावाद्यावृस्यभावः। वाशब्दा- 
त्कृतः खपथः १ । सपप्षस्तदवत्तिवो सर्वसर्वात्मकैकत्वामेदादेव। स्यान्मतम्-आविमा 
वृतिरोमावयोरभूत्वाभाचाद्धूत्वा चाभावान्नित्य्वकृतकत्वे स्त एवाविशेषवादिनो 
ऽपीसेतचायुक्तम् | कुतस्तत्त एव तथाभिव्यक्तेः । तं्तमेकत्वं qu एव 
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तथा तेन प्रकारेण तथाभिव्यक्तेः। किञ्चकतं भवति? मृद एवाभिन्नाया अन्तलीं- 
नाविर्भावतिरोभावमात्रत्वादडुलिवक्र प्रगुणावस्थयोरिवावस्थाविशेषो5मिव्यक््तेः । 
किमन्या सृत्खा पिण्डशिवकघटाव्यवस्थासु ? तस्रात्तत्व एव तथाभिव्यक्तेः कुतो- 
ऽन्यपक्षे सपक्षाव्यावृत्तिस्तत्पक्षः सपक्षः | तत्सच्च॑ चेति साधूच्यते । तथेवावि- 
शेषकान्तवादिनः | सपक्षासपक्षवृत्त्यवृन्या हरिणादिखरूपविपरीतापादानसाधने- 
ष्विवासत्वापत्तिरिति । तथा विशेषेकान्ते कुतस्तत्पक्षः सपक्षः | mum चादे- 
Ta: | परमाणुशो रूपादिशो विज्ञानमात्रशोऽनुपारूयत्वं शश्च भेदात्। कालतो- 
ऽसन्तपरमनिरुद्भक्षणादृष्वमनवस्थानाञ्च कुतस्तत्पक्षः 2 । अत्रापि तस्य पक्षे वक्तुर्वे- 
चनस्य वा स एव पक्ष इत्यर्थः। एवं वा अनियः शब्द इति धर्मधमिणोर्विंशेषण- 
विशेष्ययोश्रासंभवात् कुतः सपक्षोऽथोन्तरसंचन्धसामान्याभावात्? | साध्याभाव 
सामान्याभ्युपगमे सपक्षासपक्षविशेषग्रसङ्गात् कुतः सत्त्व | तत्र तदभावात् 
कृतकत्वादिसविकल्पधमोन्तराभावात्परस्परविलक्षणनि्यापारध्ममात्रत्वात्सर्वघ- 
माणां निरुपाख्यत्वशन्यत्वपरमार्थत्वाच्च पूर्ववच ग्रतिवादिपश्षव्यावृत्यभावो, 
वाशब्दात् पूवेवचोपसंहृत्य तदर्थावबोधनो हेतुरुच्यते । तथास्थितेः। तेन प्रकारेण 
तथा, क्षणिकनिवर्यापारशान्यत्वग्रकारेण अखिते! कस्यचिदर्थस्येति विशेषेकन्तेडपि 
सर्वत्र सपक्षवृक््याद्यसन्वापत्तिरित्थमिति। तथा उ'भयानेकत्वेनेकान्तेन SA- 
थमिति। सामान्यविशेष तदुभयमनेकाभिन्नं परस्परत इलेतसिन्नप्येकान्ते सा ध्य- 
साधनधर्मधर्मिण एव कुतः साध्यस्य तावन्नित्यस्याभावो भर्ममात्रस्य निर्मूलत्वात् 
खपुष्पवत् | तथा साधनस्यापि कृतकत्वस्य कृतमित्यचुकम्पितं कुत्सितमज्ञात वा 
कृतं निर्मूलत्वं पुनद्र॑व्यादत्मन्तभिन्नत्वादिति धर्मयोरमावः, धर्मिणोरपि शब्द 
घटयोरगुणाकर्मत्वादिभ्यो हेतुभ्यः पूर्वोक्तवदभाव एव | तत्सङ्गहहेतुरप्युच्यते | 
तथाऽपूर्वत्वात्, अपूर्वत्वमभूरुत्वं द्रव्यगुणादीनां परस्परतोऽत्यन्तमन्यत्वात्। एव 
तावत्सपक्षासपक्षवृत््यवृत्तिविपरीतत्वात्तवेवातकत्वदोषो इष्टान्तबलात्तर्कसिद्भेरिति । 
अविशेषविरेषोभयानेकत्वेकान्तवादेपूक्ता दोषाः । किं चान्यत्। इान्तस्य AR- 
त्वादनुमानत्वाद्वेतोरुपनयस्योपमानत्वादागमत्वात् प्रतिज्ञायाः इष्टान्ताम्युपगमा- 
तक्षप्रमाणीकरणमापन्नं। तसाच लोकत्वं इष्टान्तसंवा दित्वप्रतिपादनारथेत्वाच्छा- 
खार्थख | तार्किकाणां तर्केरुपतिष्ठतां व्याख्यार्थं यथोक्तं लोकिकपरीक्षकाणां यखि- 
र्थे बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्त इति। यथा लोको इष्टान्तस्तद्विरुद्धपदमभिधीयते तदृष्टा- 
न्तविरुद्धमिति। ततः को दोष? इति चेत् , प्रतिज्ञातव्याघातः। किं प्रतिज्ञातं? । 
शाखनिरूपणविपरीतमप्रमाण न हरिणखरूपादि निरपवाद्त्वादिति तद्याहन्यते | 

१ 9 ताचातत्त्वस्या क ॥ तत्वातत्वस्य । ख। 



४४ ` नयचक्रम् | | श्रधानस्य~ 

शास्नप्रमाणीकरणे प्रथक्षबढाल्ोकख TA | शाख्रखादेव ठोकत्वमिति 
चेत, स्यान्मतम्-- 

ननूक्त 'शास्रकाराः खदृष्टार्थप्रतिपादनकुशला बुद्धिसंवादाथ दृष्टान्तप्रमाणेस्त- 
di शास्राथान् प्रतिपादयन्ति, न पुनः शाख्राथो लोकं प्रत्यक्षीकतु शक्यास्तत 
एवं तदर्थवाचीनि शाखत्राण्यलोक' इति । तच न, ठोकाश्रय॒त्वात्तेपां शास्राणां । 
तानि हि शास्राणि। यसादर्थे हिशब्दो, यखाचानि सामान्यविशेषकारणका- 
मात्राणां सामान्यमात्रस्य यदमे! कारणमात्रस्य खेहशौक्ल्यादेद्ेटख विशेपमात्र स्य 
WAY नवनवोत्पादविनाशरूपस्य दष्टस्य स्वत्राप्यारोपेण प्रणीतानि क्षीरस्थेय 
खेहादिसामान्यस्य कारणाख्यस्य संखानमात्रै दृष्टा दध्याद्यवस्थाविशषमन्तरेण 
तस्य सामान्यस्य खित्यभावमपश्यद्भियेथेदं संखानमात्रं न चायं न विशेषस्तथा- 
न्येऽपि घटपटादयोऽथास्ते गुणग्रथानसंस्थानमात्रमिति सवेत्राध्यारोप्य तदथानि 
शास्राणि प्रणीतानि | कारणमेत्र सामान्यमेव सर्वत्रेत्येतस्यार्थस्य प्रतिपादनं प्रस- 
द्वेन । तथाचिंषां प्रतिक्षणोत्पत्तिविनाशपार्थस्यानि दृष्टा रूपरसस्पर्शगन्धमूतत्यांदि- 
सामान्यावखानमन्तरेण तदसंभवमपञ्यद्भियेथेदं विशेषमात्र न सामान्यं | न 
कारणं । तथान्येऽपि महीमहीभरसरित्समुद्रढीपगगनतारानक्षत्रग्रहगणादयो भावा 
इति । सर्वत्राध्यारोप्य तदथीनि शाख्राणि तत्प्रतिपादनप्रसङ्गवचनरचनाविभङ्गतर- 
ज्ञापारतोयसपुद्री भूतानि प्रापितानि। अन्यत्र इष्टस्याध्यारोप्य घटत्ववदलोकिकत्व- 
मिति चेत्, स्यान्मतं-रोकिकमतीन्द्रयग्राह्मञ्चच्यते घटरूपादिवत् | यदत्र घटे 
sequi हिकुक्ष्याधाकारविशेपस्तदन्यत्र घटान्तरेऽच्यारोप्यते | तच नास्त्य ध्यारो- 
पाधेव, लोकसंवादात्तु प्रतिपादनार्थाऽध्यारोपः | एवं शा्राणामप्यभ्यारोपादेवा- 
लोकिकत्वमिति नासि प्रतिज्ञातव्याधातदोषोऽयं भवान्मन्यते लोकत्वापत्तेरिति । 
अत्र क्रमः-तथा न व्यामोहस्य सृगतृष्णिकावदलोकिकत्वात् , तथा तेन् प्रकारेण, 
तथा सत्यं भवति तदलोकिकमविशुद्धत्वान्सृगतृष्णिकादिज्ञानवद्विशुद्वलोकस न 
पुनरुपपद्यते | सृगतृष्णिकावदेव TA व्यामोहस्याग्रामाण्यम्रसङ्गात् | ऊषरभूम्रदेशे 
ग्रेष्मोष्मसन्तप्तचक्षुपो रविकिरणाः पतिताः प्रत्युत्पतन्तो दूराद्व्यामोहहेतवस्तोयव- 
दामासंते तसाच्छास्रविज्ञानस्य शृगदृष्णिकाविज्ञानवदग्रामाण्यग्रसङ्गादसमंजसो द्रा- 
हम। किं चान्यत्-तथा च तत्र प्रतिज्ञादीनामप्यन्नुपपत्तिः। केवलं शास्रवि- 
ज्ञानाम्रामाण्यमेव । किं ae? तेन प्रकारेण तथा च। एवं कृत्वा तत्र सति तसिन्न- 
लोकिके सृगतृष्णिकावतपरतिज्ञादीनामप्यवयवानामनुपपत्तिः । कर्थं? यदि तथा 

न गुह्यते न तथा वस्तु | यदीति पराभ्युपगमं दर्शयति-यदि प्रतिपादन- 
रेन प्रतिपादनबुद्धिसंवादमात्रत्वेन दृष्टान्तमुपादाय यथाहं युकत्योपपादयामि। 

^ ६ ० ei ° 

A 



“नित्यवृत्तित्वमू 1 न्यायागमाचुसारिण्यढङ्कतम् । . gu 

MAT च तथा AM, न तु यथा लोकेन गृह्यते तथेति भवतो5भिप्राय; । 
तत्र ग्र तिज्ञावावितथोक्ता गृद्यमाणा | अविशेषादेने तथा स्यात् । अविशेषेकान्त- 
वादे तावत्सर्वस्य सवोत्मकत्वाव नित्यः शब्द इति प्रतिज्ञा, यथा श्रोत्रेण गृह्यते 
न तथा भवितुमर्हति । किं कारणं ?। तत्रादिग्राह्मरूपाद्यार्मिकापि सेति कृत्वा। एवं 
विशेषेकान्तवादेऽपि अनित्यः शब्द इति प्रतिज्ञा, अकारनिकारादिवर्ण विज्ञानानां 
देशकालकृतासयन्तनानात्वक्षणिकत्वञन्यत्वनिरूपारूयत्वात्परस्परापेक्षामावे सर्व- 
भावाभावे च यथा गृह्यते न तथा स्यात् | एवमुभयानेकत्वेकान्ते पूर्ववदन्यतरग्राहम- 
सेतरपक्षनिरपेक्षस्यामावात्। ततञ्चांरो प्रत्यक्षविरोधः | ततश्चेति तसादेव हेतो- 
लोके गृह्यमाणस्य विपरीतत्वादविशेषैकान्ते तावत्त्यक्षविरोधः | अंशे-भागे तस्येव 
वस्तुनः अविरेषेकान्तवादिपरिकर्पितखप्रत्यक्षोपलभ्यस्य विशेषत्वात्मर्मक्षावि- 
रोधः । अंशे खवचनविरोघः | तत्काले प्रतिपाद नशब्दविशेषत्वेष्टेः | AASE- 
गमविरोघः | खशाख्रे सर्वत्र प्रसिद्धेन पूर्वकालाभ्युपगतेन सवोत्मकत्वेना धुनातन- 
घर्मधमिंविशेषस्य विरोधात् | स्ोक्तविपरययरूपाभ्यपगमादित्यन्ते sgh । 
प्रत्यक्षखवचनाभ्युपगमानभ्युपगमाविशेषात्। ud विशेषेकान्ते श्रोत्रेन्द्रियग्राद्यस 
शब्दस्य तावन्मात्रकालावस्थास्तु पूर्वोत्तरवर्णसम्बन्धतहुद्यवस्थानसोपाख्यत्वप्र- 
सक्षल्ात्मसक्षविरोधः | तथेव च तस्योपपत्ते! | खवचनेनानित्यशब्दग्रतिज्ञा विरु- 
ध्यतेऽत एव चाम्युपगमेन विरोधः। पूर्ववत्स एव हेतुरत्रापि। तथोम यानेकत्वेकान्ते 
ग्रागमिहितसाधनान्येवात्र व्यापार्याणि | अद्रव्यत्वाइन्ध्यापुत्रवन्नानित्यत्वं, न 
शब्दो5स्तीत्यादिखरूपाभावः । अचाश्षुषाम्रत्यक्षशुणस्य सतोपसगेः कर्मभिः 
साधम्यं सतो लिङ्गाभावात्कार्यत्वात्कारणतो विकारादित्यादिशाख्रविहितहेतुव्या- 
ख्यातार्थप्रतिपादनकाले तत््रयोगात् ग्रत्यक्षीकरणाचानित्यत्वशब्दत्वाधमावात्म्र- 
सक्षविरोधः | खवचनस्य तत्कालस्य तथावखानाभ्युपगमात्खक्चनविरोधः | 
पूर्वीभ्युपगमेन च इदानींतनस्य विरोधादम्युपगमविरोधः पूर्ववत्सोक्तविपयेय- 
रूपाभ्युपगमादिति सर्वत्र हेतुरिति । 

अथ तथा। अथैते दोषा मा भूवन् वितथत्वाश्रया इति | तथेवेत्यम्युपगम्यते 
प्रेसतो न तहि लोकगृहीतमन्यथेट्यापन्नं, लोकत्वाच प्रतिज्ञातव्याघातसदवस्थ 
इति | किञ्चित्तथा किंचिदन्यथोन्मत्तग्रतिपत्तिवदिति चेत्, स्यान्मतं-किश्चिोकेन 
गृहीतं तथैव भवति ्रतिज्ञादि किञ्चिदन्यथा घटादि लोकस्यापरीक्षकत्वात्। परीक्ष- 
काश्च पद्वाक्यप्रमाणविद्ः | दृष्टान्त उन्मत्तप्रतिपत्तिः | यथोन्मत्तोऽपरीक्षकः 
पदवाक्यप्रमाणानमिज्ञः किञ्चित्तथा प्रतिपद्यते किश्चिदन्यथा, तत्मतिपत्तित्राप्रमा- 
णमू | सदसतोरविरोषाद्यृच्छोपलब्धेश्च । तद्वछ्लोकम्रतिपचिरपीति। अत्र च्यते--- 

एवं तर्हि साक्षा्लोकपक्षाभ्युपगमविरोघः | साक्षादिति Senpr एव 



98. नयचक्रम् । | भेदाभेद्यो- 

लोकपक्षापत्तिः | कथब्चिद्रहणात्तथाग्रहणाद्न्यथाग्रहणाचच किञ्चित्तादेव | न सवं 
सवोत्मर्क । सर्वासर्वत्वसिद्धि्च विभागनिर्देशात् किञ्चिदिति । एवं तेन प्रकारेण 
तथेति सामान्यं विरेषस्तयोश्च कथ्रिद्धर्मः प्रकारव्यपदेशभागेपितव्यः। तेषु त्रिष्वपि 
figs यसात्तथेति घटते | एवमन्यथेत्यप्ययमन्यखादन्योन्यश्चासादन्य इति 
सर्वासर्वत्वसिद्वेलोकपक्षापत्तिः | एवं विशेषेकान्ते देशकालकृतात्यन्तभेदनिरूपा- 
ख्यञुन्यत्वेषु किं त्यात् किञ्चिदिति विभज्यान्यसादवस्थितादनवस्ितमसद्ठा- 
न्यदिति चोद्येत विरूक्षणमिति । एवं तथान्यथेति च न घटेते। एवमुभयानेक- 
लैकान्ते पूर्वबद्रव्यादीनामितरेतरानात्मकत्वात् सामान्यविशेषयोः कार्यकारण- 
ant निभूरुत्वादिभ्यो वा हेतुभ्योज्सलाइस्तुनः किश्चित्तथान्यथेत्यनुपपत्ते- 
लोकपक्षापत्तिः । तया च सह सर्वसवात्मकत्वादिशाख्राभ्युपगमो विरुध्यते | एवं 
तावत प्रतिज्ञा दष्टा । ग्रतिज्ञावद्धेतुदशान्तावषि इृष्टावेव तदसाध्यत्वात् | उन्मत्त 
इति च दृष्टान्तो लोकपक्षपातादते न RAR | उत्कृष्टो माद उन्माद इति, मदा- 
न्तरापेक्षो विमदत्वापेक्षो वा निर्देशः । स च लोकिक एव तमभ्युपगम्य, 
तसात्-लोकाम्युपगमात् लोकप्रमाणीकृत एव । किश्चिदकिश्चित् । तथा अन्य- 
थेत्यादि यरस्परविलक्षणात् , तन्निराचिकीर्षव एवोन्मत्ततरा इति । एवं ताव- 
वाक्यविषयो दोषः | 

इदानीमेकपदविषय उच्यते | भेदवदभेदपदार्थापादानाच न तथेति | 
पुननेवोऽभ्युपगमविरोधः | भेदोऽस्यात्तीति भेदवान् | नास्य भेद इत्यभेदः | 
भेदवांशाभेदश्च स एवेति भेदवदभेदः | कोऽसो पदार्थः ? वृक्ष इत्यादिः । 
खार्थद्रव्यलिङ्गसंख्याकमोदिकारकरूपः | यदुक्तं-~ऋमयोगपद्यचिन्तायां खार्थ- 
मभिधाय शब्दो निरपेक्षो द्रव्यम्’ आह--समवेतां समवेतस्य तु वचने 
Ratei विभक्तिं चाभिधाय तान् विशेषानपेक्षमाणस्तु कुँतस्तमात्माने 
ग्रियकुत्सनादिषु तथा ्रवर्ततेऽसो विभक्यन्त इति व्याकरणे सर्वतन्रसिद्धान्ते तत्र 
खार्थ इति जातिराकारोच्येत | ख एवार्थः खार्थ इति सोऽन्यापेक्षत्वादन्येन 
विना नान्य इति स्यादतो द्रव्यादिसिद्धेभेंद्वान् पदार्थः | तेषामेव च 
खाथोदीनामत्यन्तभेदेऽन्येनान्यात्मकत्वात् खपुष्पषदभावः स्यात् | देशकालाय- 
मेदोपरब्येश्चामेदसिद्वेरमिन्नः पदार्थलसाङ्गेदवदमेदपदार्थं उपाचः पदं प्रयु्ञा- 
नेन शाख्रविदा खार्थमात्रवादिनापि । तथा द्रव्ये लिङ्गे सङ्घयायां कारके कुत्सादो 
पदार्थ च योज्यम् । क्रमेण युगपद्वाच्यं तमम्युपगम्याविशेषवादिनो विशेष- 
वादिन् उभयानेकत्ववादिनो वा न तथेति, तमेच पुनश्ुवते-न याम्युपगमवि- 
c नख ल्यः । .. ३ ९प्रवान्यत्ररा” । ३ WW! 9| 
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रोधः | न च तेन शास्राभ्युपगमेन | किं तहिं ? तत्कालाभ्युपगमेनेत्यर्थः । स 
च सर्वत्राभ्युपगमविरोध इति | अथ ग्रतिज्ञेवास्युपगमः । स्यान्मतं-न हि पदप्र- 
योगविषयोऽभ्युपगमोऽस्ति पदाथोभावात् | पदार्थस्योतेक्षाविषयत्वाद्वाक्यारथा- 
घिगमोपायत्वेनोद्धय वाक्यार्था व्याख्येयत्वात् | वाक्यमेव शब्दस्तदर्थ एव 
च शद्दार्थस्तसात््तितञैवाभ्युपगमस्तत्साधनार्थत्वाच्छेषवाक्यावयवव्यापारस्य | 
कसात् ? तसाछोकाप्रामाण्यात् । ततस्तस्याः प्रतिज्ञायाः हेतुभूतायास्तद्वलादि- 
दर्थः | लोकाप्रामाण्यात् | लोकस्याप्रमाणत्वसिद्वेः | नित्यः शब्दोऽकृतकत्वादा- 
काशवदिति | नित्यत्वे सिद्धे तद्गलान्नियानित्या्नेकरूपेकवस्तुम्रतिपचिर्लोकोऽगर- 
माणीभवतीति | अत्रोच्यते 

न त्वचिरोषादिष्वसतः पक्षादेरुपादानाछ्ोकाभ्युपगमादिति | 
सवं सवात्मकमित्येतसिन्नविशेपेकान्तेऽम्युपगते पुननित्यः शब्द इत्यस्य पक्षस्य 
ठद्वेतोचेष्टान्तय चाभावः । पूर्वोक्तेभ्यो हेतुभ्यो निर्विशेषत्वादिभ्यस्तथा विरेषे- 
कान्ते पूर्वोक्तहेतुम्य एव परोक्षादीनामभावो नेमूलत्वादिभ्य उभयानेकत्वैका- 
न्तेऽपि परस्परविभिन्रस्रभावानां सामान्यविरोषाणां कायेकारणानामभाव इत्युक्तं । 
तसादविशेषादिष्वसतः पक्षादेलोकग्रसिद्वस्योपादानाछ्लोक एव पुनरभ्युपगतो भव- 
त्यगतिभिः शाख्रविद्धिः, तखाल्लोकाभ्युपगमाल्लोकः प्रमाणीकृत एव | किश्चिद्- 
किञ्चिचथान्यथेत्यादिपरस्परविळक्षणव्यवहाराभ्युपगममाह | SERSTHTUS न 
सिद्धयतीति । ते यूयं सुदूरमपि गत्वा लोकमेव शरणं गन्तुमईन्त्वशा्विदः | 
एवं शास्रव्यवहारो छोकदशनमन्तरेण न सिख्यतीति वाक्यविषयः पदविषयो art 
ततः साक्षाछ्लोकपक्षापत्त्याभ्युपगमविरोध इत्युक्तः | तथा तद्विषयः खवचनवि- 
रोधोऽपि प्रतिपत्तव्यः | करात्? लोकवदेव चार्थ इति व्यवस्थाप्य शब्दप्रयो- 
गात् | लोकेन तुल्यं वर्तते । लोकखेव लोक इव लोकवत् | एवेत्यवधारणे । किस- 
व्रघारयति १ । रोकेऽर्थमवधारयति । नार्थलोर्क शास्रविदामपि लोकत्वात् | एथ- 
कत्वे$प्यर्थलोकयोरुभयत्र वायमेवकारो द्रष्टव्यः | लोकवदेवार्थाऽर्थवदेव लोक इतिं 
इयोरपि परस्पराव्यभिचारात् । शाख्रविदाँ लोकणथक्त्वे झोकिकार्थप्रथक्त्वे 
च तत्कल्पिताथोनामिति | इति-अनेन अँन्दप्रकारेणेत्थं व्यवस्थाप्य बुड्याम्युप- 
गम्य खनिश्रितार्थप्रतिपादनार्थं परेषां शब्दप्रयोगात्पदावधिको वाक्यावधिको 
वा शब्दप्रयोगव्यवहारों लोकाचुपातीसयनिष्टकेरपि शास्रकारेसत्र च तथा सत्य 
त्वसिद्धे शाब्दार्थ तेन प्रकारेण तथा, येन प्रकारेण सदूपादिएथुङुक्ष्यादिकेऽथे 
घरशब्दो लोकेन प्रयुक्तस्तेनेव प्रकारेण सत्वेन सिद्धे सत्यसिद्धे लोके शब्दं mI. 

| ^ "s wat) २ "माच । ३ नाथे छोको । ४ meq! अवति। २ ^mm? | ३ नार्थ लोको । ४ — प्रकमे। अनेन । ` 
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ज्ञानेः शास्रविद्किलाकोऽम्युपगतोऽसाभिरित्युक्तमेव भवत्यथोत् | ततः पुनने 
यथा लोकग्राहं वस्त्विति विरुध्येत | लोकस ग्राहो लोकग्राहः । ग्राह इव ग्राहः 

यो यो ठोकग्राही यथा ठोकग्राहं । किं तद्वस्तु? यथेवागोपाठम्रसिद्धं वस्तु gam 
वादी यो यः प्रयुज्यते मया शब्दः स स न तथार्थः स्यादित्यनेन खवचनेनेव 
विरुद्रमाह | खेन वचनेन quae विरुध्येत | विरुध्येतेत्याशङ्कावचने लिङ् | 
कर्थं सुखनिष्टुरं विरुध्यत एवेत्यवधायोच्यते | कथञश्चिडिरुष्येतेति दाक्षिण्यमा- 
चायः खर्क दशयति | एवं तावत्सवचनविरोधः | लोकविरोधस्तत एव रूहि- 
विरोधो लोकविरोधः | स तु प्रस्तुत एव तदविरोधेष्प्रउत्तेः । तेन लोकेनाविरोधे 
शाख्राणामप्रवृत्तः | तस्या रूढेः शब्दम्रयोगादेवाभ्युपगताया विरोधमत्तुपपाद्य 
शाख्राणामविशेषविरोषोभयानेकसैकान्तम्रतिपादनाथोनामप्रवृत्तः | कथमप्रवृत्तिः?। 
तानि रूठमेवार्थमलुब्ूूयुररूढतामुत्पादयेयुयेदि रूढवदिति व्यथोनि । अथारुढं 
व्युत्पादयन्ति रूढिविरोधिनमर्थं विरुध्यत एव लोकेन निःसंशयमिति, साधूच्यते 
तदविरोध5प्रकृत्तेलोकविरुद्धः प्रस्तुत एवेति । कि चान्यत्-लोकग्रामाण्यमेव 
शास्रकाराणां सर्वत्र पदे पढे वाक्ये वाक्ये प्रसक्षानुमानविरोधाचुपस्थितावेव | 
तत्र तावदंशे प्रत्यक्षविरोधः इत्याद्यभिहितं पूर्वमिदानीं सर्वत्र प्रत्यक्षविरोधो 
वाच्य इति विशेषः | अनुमानविरोधो वा नोक्तः सोऽभिधेयः, तदनुषङ्गेण पुनः 
ग्रत्यक्षविरोधवचनं च तत्पूर्वकत्वादनुमानस्येति शास्रकारप्रवृत्तेलोकविरूद्त्वादेव 
्रत्यक्षानुमानविरोधावप्युपस्थितावेच | एवेयवधारणे | न न भवतो भवत एवे- 
त्यर्थः | किं कारणं? तत्थत्वात्तयोः । लोकनाद्विलोकोऽनुपहते न्द्रियमनस्कः 
्राणिगणो लोक इत्युच्यते | तयोस्तर्सिछोके स्थितत्वा्रत्यक्षाचुमानयोः en 
चेदप्रमाणं लोकस प्रत्यक्षानुमाने प्रागेवाप्रमाणे | अथवा एव स्थितस्तत्यः सुपि 
स्थ' इति वचनाल्लोक एव प्रामाण्येन व्यवस्थितः, के तयोः प्रत्यक्षानुमानयोः । 
स एव लोकः प्रत्यक्षानुमानज्ञानाधारत्वात्तट्रूपापत्तेश्र प्रत्यक्षमनुमानं च ततस्तद- 
ग्रामाण्ये तयोरप्नामाण्यमिति | स्यान्मतं भवतां | कथं प्रमाणज्येष्ठं प्रत्यक्षं न 
अमाणीक्रियेतेति | तत् वः सम्प्रचारमिमं प्रयच्छामि । तदपि च ग्रत्यक्षमेवं 
कलप्यं | शाखवदेवेल्यादि | शास्त्र ज्ञानेऽपि तद्विहितक्रियासाध्यत्वात्तदिष्टफलख 
कियायाथाव्यमिचारात् ज्ञाने | यथोक्त-- 

“जानाना! सर्वशास्राणि च्छिन्दन्तः सर्वसंश्चयान् | 
न च ते तत्करिष्यन्ति गच्छ खगे न ते भयम् ॥ इति | 

तात् ज्ञानफलखाव्यमिचारि कारणं क्रियासाघनवादिनोऽपि | क्रिमङ्ग पुन 
बोनमात्रसाधक्वादिन इति । तदेव विचायेते। | 

१ “जुप°। , | 
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शास्रवदेवेत्यारभ्य यावश्चञ्जनकायेत इति | शास्रं इव शास्रवत् । यथा 
शाख्रेऽमिहिताः warp अत्यन्तविलक्षणास्तथा प्रत्यक्षमपि लोकिकप्रत्यक्षवि- 
लक्षणं तथाबुमान वास्तु, तयोरप्यलोकिकत्वकर्पनार्थ ग्रत्यक्षानुमानयोरप्य- 
लोकिकत्वस कल्पनाथ लक्षणान्तरं wes | किं तत्? सामान्यविरोषेकान्त- 
संवादि । सामान्यं च विशेषश्च सामान्यविशेषौ | सामान्यविशेष च 
सामान्यविशेष इत्येकशेषः खरूपत्वात् | सामान्यमेव न विशेषः, विशेष एव 
न सामान्यं । तो परस्परविलक्षणो चेति त एवेकान्ताः लोकिकपदार्थविलक्षणाः 
Way aera: संवदितु शीलमस्य तदिदं सामान्यविशेपेकान्तसंवादि, घट 
आदियेखाः कल्पनायाः सा घटादिकल्पना । घटसङ््चोत््ेपणसत्ता घटत्वा- 
यध्यारोपात्तस्याः । तत्तः कल्पनाया अपोढं प्रत्यक्षं कल्पनीयं | स्यादाशङ्का- 
कल्पनापोढं प्रत्यक्ष विशोषेकान्तवादिन एव मतं | नेतरयोस्तयोः कथमलो- 
किकत्वमिति चेत् । अत्रोच्यते-यत्तावद्विरेषमात्रं खलक्षणबिषयमनिर्देश्यं 
प्रत्यक्ष तत्करपनापोढत्वादलोकिरकं तत्सामान्यानात्मकत्वात् खपुष्पवदसदिति 
सिद्धं | तथा विशेषानात्मकत्वात् खपुष्पवत्सामान्यमात्रं सर्वं सवोत्मकं कल्प- 
नापोढं वस्तु तदसत् | असचात्तद् ज्ञानमपि तदत् । तथोभयानेकत्वैकान्ते 
तयोरितरेतरानात्मकत्वात् खपुष्पवदभाव इ्यलोकिकत्वं । यद्यपि सामान्यवि- 
शेषव्यपाश्रयं लक्षणमभिहितम् । श्रोत्रादिवृत्तिः प्रत्यक्षमात्मेन्द्रिमनोऽर्थसन्नि- 
कर्षा्यन्निष्पद्चते तदन्यदित्यादि । तथापि सामान्यविरेषेकान्तवादिनां बला- 
चदेव कस्पनापोढमलोकिर्क चेत्यापन्नं | तस्य चोभयात्मकत्वाभ्युपगमे प्रतिज्ञा- 
हानिः, अथवा तेनेव दूषितत्वात्कस्तो हतो हनिष्यतीति तस्यैवोपरि बध्यते परिकर 
इत्यनेनाभिप्रायेण पूर्वेमेच तावत्परिकल्पितग्रत्यक्षलक्षणञ्ुपन्यस्यति दृषयितुकामः 
सूरिरित्यलमतिम्रसङ्गन | 

प्रकृतमुच्यते--अथ का कल्पना ययापोढं ज्ञानं ग्रत्यक्षमिति? अत्रोच्यते- 
नामजातिशुणक्रियाद्रव्यसखरूपापन्नवस्त्वन्तरनिरूपणानुसरणं विकल्पना,ततो5पोढ- 
Wd नाम संज्ञाशब्द इत्यनथीन्तरम् , तद्वारिका कल्पना । सा द्विविधा समासतः। 
याइच्छिकी नेमित्तिकी च। नामग्रहणाद् याइच्छिकी | जालादिग्रहणाच्च नेमि- 
त्तिकी गृहीता | निमित्तनिरपेक्षं नाम याइच्छिकं डित्थो डवित्य इत्यादि शब्द- 
द्वाराच | सत्यपि जाद्यादिनिमिचापेक्षा भिन्ना | तत्र गोरिति जात्या, शुक्त इति 
गुणतः | मतुवलोपादमेदोपचाराद्वा विशेषणखरूपायत्त ततो विशेषणादन्यइस्तु 
तयोर्विशेषणविरोष्ययोरमेदसम्बन्धनात्मिकया कल्पनया पूर्व मनसा निरूप्यते | 
पश्चादनुसयेते | तथा डित्यादिष्वप्यस्थेदे सोऽयमिति वा मिन्नयोरथोमिधान- 

qdo do V 
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योरमेदसम्बन्धनया निरूपणानुसरणे झब्दार्थयोनिमित्तनेमित्तिकयोमिन्रयोरमेदा- 
्यारोपात् | क्रियाशब्देषु कारक इत्यादिषु नामेदोपचारोऽभिन्नरूपत्वात् 
क्रियाक्रियावतोरतो न निरूपणं किन्त्वनुसरणमेव । सर्वत्र शब्दाथोभेदोपचारा- 
न्रिरूपणाुसरणेस्त एव | तथा द्रव्यशब्देषु संयोगसमवायनिमित्तादण्डी विषा- 
णीत्यादिषु तस्याः कल्पनाया अपोटमक्षाधिपत्योत्पत्नमिति | 

रूपालोकमनस्कारचक्षुभ्यः संग्रवर्तते । 
विज्ञानं मणिद्वयांशुगोशकृञ्च इवानलः N 

चक्षुः प्रतीत्य रूपं च आलोक बाह्य समनन्तरनिरुद्भमनःसंज्ञित चित्तं चित्ता- 
न्तरावकाश्दानात्मकं ग्रतील चक्षुविज्ञानस्ुत्पद्यते | 'चतुर्भिश्चित्तवे्’ इति 
सिद्धान्तात् | तथापि चाधिपतिना चक्षुषा व्यपदिइ्यते चक्षुविज्ञानमित्यसाधारण- 
कारणत्वाद् यथा यवाङ्कुर इति । बीजं तु वारिमारुताकाशसंयोगे सत्यपीति 
असाधारणार्थविषयमिति | चक्षुरादिविज्ञानानां परस्परविविक्तरूपादिनिर्विकर्पस्थ 
लक्षणविपयत्वात् | अभिधानगोचरातीत मनो निरूपितार्थविषयत्वादभिधानस्य | 
तद्रोचरातीर्त किं कारणं? प्रत्यात्मसंवेद्यत्वात् । आत्मानमात्मानं प्रति 
्रत्यात्म, प्रत्यात्मना संवेद्यते नान्यसे शक्यमाख्यातुं। झलादिवेदनाखरूपवत् 
ज्ञानमिति कह्पनमन्यत्रासम्भवात्सम्बन्धः । प्रथक्षसक्षमश्ष प्रति वृत्तः । पञ्चे- 
न्द्रियजं चक्षुर्विज्ञानसमंगी | नीलं विजानाति नो तु नीलमिति, अभिधमा- 
गमोऽपीति विधेखमेतत् लोकिकम्रस्मक्षविलक्षणं कल्प्यमानं चाछूपः । तवाग- 
मोऽप्येवमेवेति दशेयति-- 

चक्षुविज्ञानसमंगी | चक्षुविज्ञानसमत्वं गीःसन्तानः “अभि रगि लगि ग- 
था! चक्षुर्विज्ञानसमंगितु शीलमस्येति चकषुविज्ञानसमंगी। एवं श्रोत्रादिविज्ञान- 
समंगिनः । नीलं विजानाति रसादिविविक्तं रूपं खलक्षणं विजानाति नो तुं- 
नीलमिति विजानाति । इतिशब्दस्य शब्दपयोयत्वादिदं तन्नीलमिति शब्दनिदेश्यं 
न विजानाति, अपडुत्वादिन्द्रियविज्ञानस्थ । कुतः शक्तिरेवं कल्पयितु? प्रकरण- 
पदेऽप्युक्तमिति । भवत्संगतागमव्याख्यानग्रन्थान्तरेण तदथोनुवादिनामिहित- 
मिति द्शयति। नीः स नाम Ae निखोकः पदे तन्नीलमेतदिति arar 
निर्देशो नीठमख नामैतन्निरूपणविकल्पकृत न नीलार्थः | dieu रूपस्य 
वस्तुनः चक्षुरिन्द्रियविषयस्य. परमार्थः । खरूपतोऽनक्षरः। अधरेष्ये्जनपदना- 
मकायैरनभिलपनीयः | स च पुरुषो निरूपणकाले खयं निश्चिन्वननुसरण- 
काठे वानुसरन् परं प्रतिपिपादयिषिता नीलमिति वाचं माषमाणो नील- 
सयार्थमनमिलाप्यखरूपं खज्ञानांशवदविकल्प न पश्यति तदा तत्खरूपविषय- 
स्याविकल्पस्य नीठार्थविज्ञानस्य च विरुद्धत्वाचदान्यस्य नीलशब्दामिलाप्यसा- 
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ध्यारोपितस सामान्यसेन्द्रियगोचरानागतेः | एतसैवार्थय भवनात, तुशब्दो 
विशेषणार्थ: । एनमेवार्थ भावनयानया विशेषयति । भवत्येवार्थस्तं भवन्तं 
भव भवेति बुद्धी भावयति यया व्याख्यया सा भावना | का पुनः ? सार्थेऽर्थसंज्ञी 
नत्वर्थे धर्मसंज्ञीति । एतस्य भावनावाक्यस्य पुनव्योख्या-अर्थे रूपादिके 
्रत्यक्षविज्ञानविषये | रूपरसगन्धशब्दस्प्रष्व्यलक्षणे खरूपसंज्ञी रूपादिमात्रसंज्ञी | 
संजानातीति संज्ञी | खरूपसंज्ञास्यास्तीति वा खरूपसंज्ञी | किमालम्बना सा संज्ञा 
किंखरूपा वा यथा संम्रयुक्त॑ त्मरत्यक्षम् ? | रूपादिवित्तं निर्विकल्पं चेचसिक्या 
संग्रयुक्ततमोख्यया योगात्संज्ञया संत्गीत्युच्यते। तत्सन्तान इत्यत आह। अर्थस्व- 
रूपविशेषमात्रालम्बनया निर्विकल्पया संज्ञया संम्रयुक्तमिति | गतार्थं व्याख्यात- 
त्वाद्वाष्येण । तदेव खळक्षणविषयं खमेव विशेष एव लक्षणं, लक्ष्यत इति लक्षणं । 
‘कृत्यल्युटो बहुलम ( ) इति कर्मणि ज्युदप्रत्यय; । ्रलक्षणमनन्यविषयमित्यर्थः | 
अस्य सन्तानस्येति चक्षुविज्ञानसर्मगिनः । चक्षुरविज्ञानवच्चक्षुरादिपञ्चविज्ञानकाया 
व्याख्याताः | इत्थं कल्पनापोढा इति AAA यत्पुनरुक्तं कल्पनात्मर्क ज्ञानं न 
ततत्यक्षमर्थखलक्षणविषयत्वात् द्रव्यञ्च ज्ञानवदिति माधनं | इतश्च सविकल्पकं 
नीलमिदमित्यादिज्ञानं न प्रत्यक्षं विशेषणाध्यारोपात् | उत्पलाधारसुरभ्यादिज्ञा- 
नवदिति | इतिः परिसमाध्यर्थः । अर्थऽ्थसंज्ञीत्येतस्य व्याख्यानमिति Ra- 
मासं | न त्वर्थ घर्मसंज्ञीत्यस व्याख्या । न वर्थ, नेति प्रतिषेधे। तुर्विशेषणे । 
तमर्थमध्यारोपविशिष्टं प्रतिषेधति | तसिन्नेव रूपादिकेऽ्थं मनु-यडच्छादिना 

संज्ञी यच्च्छाजातिगुणक्रियाद्र व्यश्वब्दसंज्ञी + © ७ 

स संज्ञी, व्यशब्दसंज्ञी | धर्मशब्दस्य शब्दशब्दाथपया- 
यत्वात् धर्मसंज्ञी न भवति शब्दसंज्ञी न भवतीत्यर्थः | नेषा खमनीपिकोच्यते । 
किं तहि? एवमभिधर्भेऽप्युक्तमभिधर्मपिटकेऽभिहितं | किसुक्त ? “धमा नामो" 
च्यते | नामकायः इत्यादि | नामेव नामकायः | कायवत्मतिक्षणं शरारुत्वाच- 
तुर्भूतीसद्वातत्वाच, नाम्नां वा विज्ञानादीनां सङ्घातत्वात् । संज्ञाशब्दानां क्षणि- 
कानामपि संहतानामेवोत्पत्तिविनाश्ञाभ्युपगमात् । यथोक्त 

“वणो गन्धो रसः स्पञुश्चत्वारोऽपि च धातवः । 
अष्टावेते विनिभोगा सहोत्पादाः सहक्षयाः u^ इति सिद्धान्तात् ॥ 

पदानि नामाख्यातोपसमेनिपातासत्कायः पदकायः | व्यञ्जनान्यक्षराण्यर्थस्य 
व्यञ्जकत्वात्तत्कायो व्यञ्जनकाय इति। एवं तावत् कल्पितमेव भवत्सिद्धान्ते । किं 
सम्म्रधारणया ? । अत्रेदानीं परमार्थी विचायेते-कल्पितमपि त्विदमफलम् 
इत्यादि | नाख फलमित्यफलं | किं कारणम् ? अलोकिकत्वात् | खरविषाणकुंत- 
तीक्ष्णादिकल्पनवत । कसादलोकिकत्वमिति चेत्, खवचनव्यपेक्षाक्षेपदुस्त- 
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रविरोधपरिहारं । यसात्खं वचनं खवचनं मत्यक्षलक्षणवादिनो दिन्नंभिक्षोः | 
खवचनस्य खवचनेन वा व्यपेक्षा प्रत्यवमशः। खवचनव्यपेक्षा सेवाक्षेपः | 
तेनाक्षेपेण दुस्तरो विरोधस्य परिहारोऽस्येति स्वथचनव्यपेक्षाक्षेपदुस्तरविरोधपरि' 
हारं | खेनेवेतदचनेन पोवापरेण प्रत्यवसृश्यमानेन विरुध्यते | सदाहं मोनवति- 
कोऽसि, पिता मे ङुमार्रहचारीत्यादिवचनवत् | न त्वसदुपपत्तिवदृष्ियमिद | 
तदर्थे दृष्टान्तमाह | त्वदुक्तिवदेवेदं | यथेयं त्वदुक्तिः करपनात्मिका सती न 
प्रत्यक्ष, तथैवेदम्रत्यक्षमिति प्रतिज्ञा, कल्पनापोढलक्षणलक्षितं ज्ञानमत्र Wf । 
तदप्रत्यक्षखविशिष्ट साध्यते, को हेतुः? कल्पनात्मकत्वात्। न fend 
करपनात्मकम् | तस्य ज्ञानस्य कल्पनापोढत्वात् | अत्रेदं तत्साधनार्थमभिधीयते 
धर्मान्तरं तत्कल्पनात्मकं निरूपणविकल्पात्मकत्वात् | इदमित्थमिति ज्ञानं निरू- 
पर्ण, स एव विकल्पस्तदात्मकं तत्मत्यक्षं घटत्वादिज्ञानवदिति | आइ-निरूपण- 
विकर्पात्मकत्वमप्यसिद्धमिन्द्रियज्ञानस्येति, आचायस्तु तत्साधनार्थमाह | आल- 
ग्चनविपरीतप्रतिपत्त्यात्मकत्वात् | यथाग्रतिपत्तिरिति । स्यान्मतम् । द्रञ्यसता- 
मेवाणूनां नीलपीताद्याकारवान् संवृत्तिसत्त्वात् । तस्यापि नीलपीताद्याकारस्य 
प्रत्येक तारतम्यवत्त्वात् यथाग्रतिपत्तिरिति । स्यान्मतं-द्रच्यसतामेवाणूनां नील- 
पीताद्याकारत्वान्न विपरीता प्रतिपत्तिरित्येतचायुक्तम् , आकारस्याच्यारोपात्मक- 
त्वात् | माणवके सिंहत्वाध्यारोपचत्। सदाध्यारोपित इति Fat गम्यते? सामा- 
न्यरूपविषयत्वात् , तत्सामान्यं च कारीपतोषतार्णपाणादिविशेषाना्िता्नित्ववत् , 
तदप्यसिद्धमिति चेत, सिद्धमेव तदतद्विषयत्वत्तित्वात् | संश्रासंश्च विषय- 
स्तदतदिषयो तत्र इत्तिरखेति तदतषद्विषयश्वत्ति, तद्ज्ञानमनेकपरमाणुसमूहजत्वात्तस्य 
समूहे तेषु च वृत्तित्वात् । समूइस्यासत्त्वात्समूहिनामेव द्रञ्यसतामणूनां सच्चाच- 
योश्चाभेदेन नीलाद्याकारपरिग्रहेण ज्ञानोत्पत्तेः | AEG च तद्वदे तहुद्धयभा- 
वात् बलाकापङ्किमुष्टिग्रथ्यादिवत् | उक्त च 

'गुणानां परमं रूपं न इष्टिपथसृच्छति | 
यत्तु दृष्टिपथश्रार्पत तन्मायेव समुत्थकस ॥ इति | 

अतः सदसदभेदपरिग्रहात्मकत्वात्तेमिरिकके शोक्ल्यकादिज्ञानवत्तदतट्विषय- 
त्वमस्य | कि चान्यत् | सर्वथा साधारणार्थत्वात् । साधारणोऽ्थोऽस्य 
ज्ञानस्येति साधारणां, तत्साधारणार्थत्वमभेदपरिग्रहात्मकत्वात् | आदिग्रह- 
णादन्वयव्यतिरेकार्थविषयत्वात् । सामान्यविशेषात्मकार्थविषयत्वादित्यादिभ्यो 
हेतुम्यों द्टान्तम्योऽनुमानादिज्ञानानि तथैवोदाहतानि | 

'न्तिसंब्वतिसंज्ञानमनुमानानुमानिकं । 
समभिलाषिर्क चेति तदाभास सतैमिरम् ॥ इति । 

१ fre? | २ केशोंडुकादि। ३ "unes? ग । ७ अजक्षासंग। २ 



प्रलक्षज्ञानम | न्यायागमाजुसारिण्यलङ्कतम् | ०५३ 

तसाद्भेतुपारंपर्यण कल्पनात्मकलसिद्धेरेकेक्साहोक्तहेवोस्प्रत्येक्षमिद कल्पना- 
पोढलक्षणलक्षित ज्ञानमनुमानादिज्ञानवदिति | यथाबुमानादि ज्ञानं कल्पनात्मक- 
त्वादप्रत्यक्ष तथा भवतीष्ट(त्थ !)मिन्द्रियज्ञान मा Wem: । श्रोक्तकल्पनात्मकत्वा- 
दिहेतुसिद्धिरिति । यखादुक्त वो$मि'धर्म एव-अभिधर्मपिटक एव | बुद्धिव- 
चनेऽभिहितं सञ्चितालम्बनाः पश्चविज्ञानकायाः” इति । नित्यसंप्रयुक्तकधमैयुक्त- 
त्वाद्रागादिभिः काया इत्युच्यन्ते | पञ्च चक्षुरादि विज्ञानाने । तानि हि eur 
दिपरमाणोरेकस्यासंचितस्यान्यैः समानजातीयैरसंगतस्यालम्बनस्याविषयस्यन्द्रिय- 
बुद्धिग्राद्यत्वस्थ घटादिषु घटपटरथादिषु, नीलादिपु रूपरसगन्धस्पशशन्देषु g- 
णेषु ग्रत्यक्षाभिमतेषु संवृत्तिसत्खभावात् | सञ्चिताणुघटनीलाद्याकार एव गृह्यते 
चक्षुरादिमिः | तस्यां चावस्थायां परमाणृत्वेनावस्थानमाहेतान् प्रत्यसिद्ध परमाण्व- 
न्तरापस्यभ्युपगमात् | वेशेषिकाणां परमाण्वारव्धावयवि द्रव्यं, सांख्यानां समव- 
स्थानविशेषापन्नाः सत्त्वादयो गुणाः, लोकिकानां तु स्थूलठकायोनुमिततजातीय- 
सक्ष्मकारणमात्रसंभावन | “सन्ति केचित्द्कष्मा वहवः स्थूलस्य कारणभूताः पटखेव 
तन्तवः” इति । संभावितानां तथा संभावनेऽपि तेषां सङ्घातपरिणामाभ्यामृते चाक्षु 
पत्वाद्यमावो लोकव्यास्याणुवदतोऽतीन्द्रियत्वाद्यालम्बनत्वानुपपत्तिरतश्चालम्बन- 
त्वानुपपत्तेद्रेव्यस्थ सतां परमाणूनामेतत्म्रतिपत्तर्यं चक्षुरादिविज्ञानानां रूपादिपर- 
माणुसंबोधत एवालम्बनमिति | आदिग्रहणाद्र्सादिपरिमण्डलादिपरमाणुसङ्घात 
एवारम्बनं | ततः किमिति चेत् । ततः प्रत्येकमालम्वनपरमाणूनाम् , 
MOTT: परमाणवः | आलम्बनपरमाणवस्तेषां परमार्थसतामेषां तत एव हि 
परमार्थसन्तो न समूहो नीलादिधेटादिश्व संवृत्तिमस्वात् | मवस्तिद्धान्तेनेवाविष- 
यता परमाणूनां | तत्र ग्रतिविविक्तरूपान्तरा विविक्तस्य qud प्रत्येक विविक्तानि 
रूपान्तराणि इति । प्रतिपरमाणु रसादिभेदेन वा तेषामेव रूपान्तराणामविविक्तं 
ara यखात्सोऽयमविविक्तखतत्वः । कोऽसो रूपसद्वातः ? । रूपधातुभेदपर- 
माणुसङ्गातः। अधिक्रतचक्षुर्विषयाभिमतरूपसङ्कातो वा, तसिन् रूपसङ्घाते इन्दि- 
यसन्निकृष्टे ख़विषयाभिश्षुख्येनोपस्िते आलम्बनविपरीता परमार्थत आठम्बनभूः 
तेभ्यः परमाणुभ्यो नीलमिति वा, घट इति वा येयं प्रतिपत्तिः सा विपरीता | 
तदग्रहे तहुख्यभावाद्वलाकासु पङ्किज्ञानवत् | अय(स्य?)पदस्येकात्मकनीलरूपवि 
षया व्यपदेश्यानेकपरमाण्वालम्बनेभ्योऽन्यच्यपदेश्य एक आत्मा | अस्येत्यव्यप- 
देश्येकात्मक | किं तन्नीलरूपं? तद्विषयोऽस्या इत्यव्यपदेश्येकात्मकनीलरूपविष- 
यामिमता प्रतिपत्तिरिति वर्तते । सेव वा प्रतिपत्तिरव्यपदेश्या एकात्मकानेकपर- 
माणुनीलरूपविपरीतेकनीलरूपविषया तब्याख्यानार्थमभिधर्मपिटके मवतां 



५४. TITEN | [ कल्पनापोढे- 

यथोच्यते-'नीठ॑ विजानाति नाचुनीठम् इति । नाव्यपदेश्या सा अतिपत्तिरि- 
त्यमिप्रायः । ते प्रदशयति--नलु हेत्वपदेशव्यपदेस्येव सा । यखादुक्त-हेतुरप- 
देशो निमित्तं लिङ्गं प्रमाणं कारणमित्यनथोन्तरमिति । न चावच्यं शब्दाभिघेय- 
मेव व्यपदेश्यम् | किं तहि? यद्यदथोन्तरेणाधिगम्यते तत्तद्यपदेश्यम्, अथी- 
न्तरस्य हेत्वपदेशनिमित्तादिपर्यायत्वात् | तथापि च यतः सञ्चयग्रहणापदेशेन 
निमित्तान्तरजनितमिन्द्रियज्ञानमिष्टं तसाञ्मपदेइयं तत्र तथा चोक्तम्- सञ्चिता- 
लम्बनाः पञ्चविज्ञानकाया' इति | न सञ्चयालम्बना इति | एतस्यार्थनिदशनार्थ- 
मुदाहरणमाह-धूमेनेवाभिरिव TAT । यथा धूमेनाथोन्तरभूतेनाभिरत्रेति ज्ञानमुत्प- 
द्यमानं व्यपदेइयं दृष्टं तथैतदपि नीळरूपादिविपयं चश्लुरादिविज्ञान परमाणुभिरथो- 
न्तरैजनितत्वाब्पदेश्य | ततोऽन्यदिस्यादि तत एव यथा व्यपदेड्यं तथा धूमादग्नि- 
Ra तन्नी लरूपं | ततः परमाणुभ्यः परमार्थसञ्भोऽन्यकल्पितमकल्पितेभ्य एकं 
बहुभ्यः सामान्यं विशेषेभ्यः। न साक्षादिन्द्रियेरव्यवहितं गृह्यते | किं तर्हि ? व्यव- 
दितमेवाथोन्तरेः परमाणुभिस्तद्वारेण परमाणुद्वारेण गृह्यते । न खत एवेत्यत्राह-- 

ननु च संचयस्येत्यादि | यावदथान्तरस्येकरूपत्वस्येति । नन्वित्यनु- 
ज्ञापने । चशब्दः प्रसिद्धभेदसमुचये। नन्विदं प्रसिद्धमन्य; कारको हेतुरन्यो ज्ञापक 
इति । तखादणूनां तत्संचयस्य five च कारकसम्बद्धा धूमस्याञ्ने् ज्ञापकसम्षः 
न्धास्रत्यक्षानुमानप्रतिपत्त्योऽथं एष गम्यः, अतः साध्यधर्मविकल्पं दृष्टान्तस्थे- 
श्विधाताहिरुद्धता हेतोरिति वाक्यार्थः । अक्षराण्युत्तानाथोन्येवेति न विषृष्महे । 

अत्राचायों दोषद्वयं परिहरनाह--नन्विदमसेवार्थस्य प्रदशनाथे प्रस्तुतमसाथि; | 
नेतदनिष्टमसाकं | नं वा साध्यधर्मवैकल्यस् | यत्सश्चयस्य ज्ञापकलग्रसज्ञात 
प्रसक्ष्रतिपत्तेतद्दोषद्यमसात् प्रत्यपाद्येव । न पुनरेवमेतदसैव ग्रतिपिपादयि- 
षितत्वात् | तदुच्यते-यदि भवन्मतमिदं प्रत्यक्षं स्यादकारकादेव निष्पादकादेव 
चश्नुरादिविज्ञानस नीलपीतादेः साथोभिमतादारम्बनभूताद्वेतोजीयेत | संचया- 
ख्यात्संवृति सतो न परमाथासतोऽप्वादेरपि स्याङ्भवति। तु तसात प्रत्यक्षम् | 
ज्ञापकधूमाचपेश्षाम्निज्ञानवत् | वेधम्येण दाहानुभननवत् | सार्थमात्रालम्बनं वा 
स्यात प्रत्यक्षत्वादाहानुभवनवत् | यथोक्तम्-- 

अन्यथा दाइसम्बन्धाद्वाहं दग्धोऽभिमन्यते | 
अन्यथा दाइशब्देन दाहाँर्थः संग्रतीयते' ॥ 

ाख्रवार्ताससुश्चये, lo ६६७ 
अच्यवद्दितप्रतिपत््यात्मकत्वात्मत्यक्षस्येति | तस्येवोपचयहेतुः । अर्थान्तरेणा- 

व्यपेतस्ार्थस्य हकं ग्रत्यक्षं ष्टम् | यथा दाहानुभवः | तथा तस्य खलक्षण- 
9 Peur? । २ अन्यभैवाझिसम्बल्धाः (वाक्य०प०ढ्रि०का० छो०४२५)। ३ देई? । ४ देहार्थः | 



व्याख्यानम् | न्यायागमानुसारिण्यढङ्कतम् । EU 

विषयत्वरात््रत्यक्षस्याथोन्तरनिरपेक्षता स्यात्, न पुनरस्तीति खलक्षणविषयत्वादन- 
ध्यारोपत्वादिति यावत् | स्वत्रार्थीन्तराध्यारोपवृस्यथीन्तरादुपचयोत्पन्नं न जाना“ 
मीति, यावदुक्तं भवति स्रलक्षणविषयत्वादव्यवहितम्रतिपत््यात्मकत्वात् प्रत्यक्ष 
त्वादित्यादि | अर्थान्तरनिमितग्राह्मं वा प्रत्यक्षं इष्टम् । यथा दाहशब्दजनि- 
तज्ञानमिति। एवं तावत्कारकतां संचयस्याभ्युपगम्य दोप आपादितः । 

इदानीं कारकतामपि दूपयितुकाम आह-कारकतापि च संचयस्य नेवास्ति । 
तस्येति प्रतिज्ञा । परमार्थतोऽसच्ादिति हेतुः । अलातचक्रवदिति दृष्टान्त; । पर- 
मार्थतोऽसत््वं संवृति emer न घटवत् | यथोक्तम्- 

'यसिन् भिन्ने न तहुद्धिरन्यापोहधिया च यत् | 
घटाम्बुवृत्संतति सत्परमार्थसदन्यथा ॥ इति | 

dg अमद्धान्तद्ेमक्रवदाभाति | न तञ्चक्रमस्ति, अम्निकणानां नेरंतयाभा- 
वाचकस्य परमार्थतोऽसत्वाचक्रविज्ञानस्याकारकता | एवं संचयस्य संतृत्तिसत्त्वा- 
न्नीलविज्ञानस्याकारकता, तथातीन्द्रियत्वादणुनीलानाम् | इतश्च संचयस्या- 
कारकता प्रत्यवयवस्थानमाचत्वात् | अवयवमवयवं प्रति प्रत्यवयवम् , 
अवयवा नीलादिपरमाणवः । तेषामेव संहृतेकत्र परस्परासत्त्या | व्यवस्थानः 
मात्रै संचयो न तेम्योऽ्थान्तरमिष्टं भवताम्, अतः परमार्थतो नास्त्येवासो 
संचयः | तमेकं चित्तस्यासतः खरविषाणखेव सा कारकता । | 

अभ्युपेत्यापि संचयस्य AS दोषं AT । लोकवछु संचयसत्त्वे। यथा 
रोकस्यान्युत्पन्नस्यापि सञुदायिव्यतिरेकेण सन्नेवावयवी परिमाणान्तरवत्। तत्स- 
मुदायो वा योऽ्स्तु सोऽप्यस्तु परेव्युत्पादितः सन्नेवासो तन्तुपटादिषु gis 
शक्तिकार्याभिधानसंख्यादिभिददशनादिष्टसत्राक्षराथीबुसारेण व्यपदेशोऽस्सवेति 
गृह्यताम् | ततश्ाव्यपदेश्यो विषयः । प्रत्यक्षस्य प्रत्यक्षं वा व्यपदेश्यमित्यु- 
भयमनुतम्। तत् कथमिति चेत्? । विश्िष्टोऽपदेशो व्यपदेश इति विशब्दस्य 
विशिशर्थतामपदेशशब्दस हेत्वर्थता दशेयति। विशिष्टोऽन्य इत्यर्थः । इुतोऽन्यः? 
इति वेदुच्यते-ग्राह्मादन्यः। ग्राह्यो नीलादिः, तसादन्यः सञ्चयस्त्मपदेशः । 
तेन संचयेन व्यपदेशेन हेतुना व्यपदेश्य किं तत्! अमेयं नीलादि त्वद- 
भिमतग्रक्षग्रमाणगम्यं किं भवति? | तन्नीलादिरूपमञुमेयं प्राप्रोति | व्यपदे- 
शब्यपदेशत्वान्न प्रत्यक्षम् । तय क्षेयस्यासादेव हेतोः प्रत्यक्षत्वाभावोऽनुमेय- 
भावश्च साध्यते । तच्चज्ञानख ग्रत्यक्षतानुमानस्य च साध्यते। को दष्टान्तो? धूमा- 
चुमिताभिवत | यथा धूमेन व्यपदेशेन साथितोऽग्निरनुमेयोऽग्रत्यक्षञ्च तथा नीलं 
रूपं । यथा च धूमारम्बनोत्पादिताभिज्ञानमनुमानमग्रत्यक्षं च तथा नीलज्ञान 

१०ज्ञानमिति?। २ ययोस्तु । ३ "वृत्त? । ४ व्यपदेश इति विशडद्स्येषेति । ५ हेत्वर्थेतान्तरं | 



५६ - PISTES | | कारकताया- 

संयोगोत्पादितमिति । कि चान्यत् । सर्वथा तन्नीलादिविज्ञान तेन संचयेन व्यप- 
देश्य, तदविनामावात्तख | कारकतायामकारकतया वा न कथ्रिद्विशेषो व्यपदेश्य- 
त्वसिद्धौ वस्तुनः । कुतोऽथीन्तरनिमिचादेव पितृधूमादिवत् | यथा पिता पुत्रस्य 
जनकस्तेन व्यपदिइयते कारकेण पुत्रः | धूमेन ज्ञापकेनामिरविशिष्टत्वाइस्तुनः | 
ततस्तुल्यो व्यपदेइयत्वहेतावप्रत्यक्षत्वानुमानसाधनसमर्थे सत्यव्यपदेश्यनिरोध- 
कोऽ्यमनर्थको विचारः | कारको ज्ञापक इति | कारकत्वमभ्युपेत्याप्येप दोषोऽ- 
ARa | एवं तावदर्थकृतोऽस नीलस्य व्यपदेशः सिद्धो, यत्सिद्वेरप्रत्यक्षानुमेयत्वे 
सिद्धे, तत्सिद्वेश्च तदज्ञानस्यानुमानत्वं सिद्धयेत् | अव्यपदेश्यत्वादिलक्षणविरोधश्च । 
एवं तावदर्थतो व्यपदेइयमेव यदपीष्टमभिधानतो न व्यपदेश्यम् | तन्नीलादि- 
परमाणुरूपं परमाणुसमूहाभेदादेकं वेत्येते दे अभिधानाव्यपदेइयानेकात्मकत्वे अपि 
च नेव स्तः नीलरूपस्येति प्रतिज्ञा | इष्टान्तोऽनुमिताग्निवदिति । प्रतिपत्तिसोक- 
योद ग्रागेव हेतोदेशन्त उक्तः | तद्वलावयवसिद्वहेतुसमर्थनार्थत्वात् दृष्टान्त | 
हेतुर्हि क? इत्यत्रोच्यते--बहुविषयत्वात् । यथा धूमज्ञानानुमितोऽग्निरपा- 
दिविनिवृत्युपठक्षितो देशकालादिभेदभिन्नोऽप्यभिधानन्यपदेसयोऽनेकात्मकत्वापञ्न 
एव गृह्यते । तथा नीलाथोऽपि स्याद्वहुपरमाणुविषयत्वात् । तथा ज्ञानमपीति । 

इदानीं प्रागमिहितकर्पनात्मकत्वादिमिहेतुभिरनुमानात्पापीयस्त्व तख प्रत्यक्षस्य 
प्रतिपादयितुकाम आह | तद्धि नीलरूपनिरूपणमित्यादि | तदिति प्रागुपदिष्ट 
विकल्पात्मकत्वं, हिशब्दो यसादर्थे । यसान्नीलरूपस्य निरूपणशचुक्तन्यायेनार्थव्यप- 
देशेन शब्दव्यपदेशेन वा ष्टं। स च विकल्प एंव gerne नास्त्यतः कर्पना- 
पोढमिति इष्टं लक्षण ज्ञानार्थयोरध्यारोपाञ्च निरूपणं तस्य। तत्कथमिति चेदुच्यते- 
प्रतिपरमाणु परमाणुं परमाणुं प्रति प्रतिपरमाणु परस्परतः प्रतिमिन्नानि खानि 
तत्तानि। यो यस्य भावः स तस्य TAY | न सोऽन्यत्र भवति | भवनमेव हि तखमतो 
विभिन्नानि प्रतिपरमाणु त्वानि । एकैकस्य परमाणोः परमाण्पन्तरेभ्योऽत्यन्तभिन्न 
खे तत्त्व भावान्तरमनपेक्ष्य खरसो नेव भवनाङ्भावनामेकत्र च साधारणमवनत्वा- 
त्परमाणूनां खानि तत्त्वानि मिन्नानि । तथा तेषां परमाणूनां नीलादिरूपाण्यप्यने- 
करूपाण्येच | तेषां च खतत्तानां तेषां च नीलादिखरूपाणामनेकरूपाणामेक- 
द्वित्रिशुणादिभिन्ञानि । यथासंख्यमेकततवैकरूपाध्यारोपात्सर्वपरमाणुतत्वाना- 
मेकखतत्त्वाध्यारोपात । सर्वपरमाणुरूपाणामेकनीलरूपाध्यारोपादथोन्तरनिरूपणं, 
स चाप्यध्यारोपो रुपान्तरसामान्यरूपविषयत्वात् | रूपादन्यद्रर्प रूपान्तरं पर- 
माणुरूपात्परमाण्वन्तररूपं रूपान्तरमेवं सवोणि परमाण्वन्तररूपाणि तेपां रूपं नील“ 
मित्यभेदेन यत् सामान्यबुद्चा गृह्यते | सोऽध्यारोपस्तद्विषयस्तदपि सामान्यं 
NI "TCR mn | 
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तदतद्विषयवृत्तत्वात्सामान्यमित्युच्यते | स चान्यश्चाथी विषयोऽस्ति कृत्वा, तत- 
थात्र प्रत्यक्षेऽन्यस्यानपोइः, अनुमाने त्वनभेरन्यस्थापोहस्तसादतदनपोहात् प्रत्यक्षम- 
विविक्तविषयं स्वविषयाभिमतेऽन्यत्र चापरित्यागेनाभेदेन च वृत्तेनोनुमानं। खवि- 
षये सामान्यमात्र एव बृत्तेरतोऽनुमानात्तत्परपरिकल्पितं प्रत्यक्षं पापीयः | संकीर्ण- 
तरविषयत्वादिति तसान्नाञ्यनुमानवदेतत् | अम्यनुमानतुल्यमपि तन्न भवत्यपो- 
द्याथापोइशक्तिशन्यत्वाचसात्सामान्यात्मकतेवाइयचुमानस्य न प्रत्यक्षस्थेति तस्य 
नीरुदिरर्थस्य प्रत्यक्षविषयस्य ज्ञानस्य च तदवेस्थासंकीर्णरूपता | किं चान्यत् | 
तदतद्विषयश्वत्ततापि न नीलरूपादेस्तद्ज्ञानस्य वोपपद्यते | किं कारणं १ सदसतोः 
सम्चन्धामावात्। घटखपुष्पवत् तत उपचरितमत्र तदतद्विषयशवत्तत्वमपीति तत्मदशे- 
नार्थमाह-प्रज्ञपिपरमार्थस्थितसंचयपरमाणुपरिग्रह भेदात्सदसत्परि- 
ग्रहा भेदात्मकत्वात् | प्रज्ञप्तिः सन् संचयः परमार्थसन्तस्तु तथा खिताः पर- 
माणबः। तेषां परिग्रहः सदसदमेदात्मकस्तसात्सदसत्परिग्रहाभेदात्मकत्वात्तदतदि- 
पयवृत्तता | सा च सर्वथा साधारणार्थता । सर्वेष्वेतेषु अनन्तरोक्तेषु हेतुषु ततो 
मूलहेतुः कल्पनात्मकत्वादित्येवैतेः साधितः, TA तत् प्रत्यक्ष न चानुमानवद- 
संकीर्णखविषयमित्येतदर्थभावनाथोः पुनस्त एव हेतवो व्यापारिताः । ग्रखेकमपि 
पूर्ववदेतसिन्रये योज्याः | इतथ-तद्ज्ञानमप्रत्यक्षमप्रद्ययप्रत्ययात्मकत्वा- 
च्छच्दाश्रवणत्वप्रत्ययवदिति। प्रययः-कारणं हेतरिदर्थः | न ग्रअयोड्खेत्य- 
Sera: कोञ्सो ग्रत्ययः? प्रत्ययो-बिज्ञानं । द्वितीयस्य प्रत्ययशब्दस्य विज्ञानार्थ- 
त्वात् | अकारणज्ञानत्वादित्युक्तं भवति | कथं पुनः कारणं तदज्ञानं संबृत्यतीन्द्रि- 
यत्वाभ्यां | यसान्नाणुषु न संचये प्रत्ययता तथा प्रतिपत्ति ग्रति द्रव्यसतामविष- 
य्रत्वाचस्य | द्रव्यसन्तो हि’ परमाणवोऽतीन्द्रियत्वादेव न प्रत्य्षज्ञानहेतवस्तथा 
नीलत्वाद्यः संब्तिसन्तस्तत्संचयोऽसच्तादेवाकारणम् | तसादुभयथाप्यप्रत्ययः | 
स प्रत्ययो नीळरूपमिति.। को दृष्टान्तः ? | यथाऽश्रावणः शब्द इति प्रत्ययोष्प्र- 
त्यक्षं च तथेदमपीति । स्यान्मत॑-कल्पनात्मकत्वादिम्यो हेतुभ्योऽनुमानज्ञानं तहि 
चक्षुरादि विज्ञान भविष्यतीति | अत्रोच्यते-अनुमानज्ञानमपि च तत्र प्रति- 
पूयते । कर्मकर्तयोत्मनेपदं | यत् क्क तत्प्रतिषेधान्न प्रतिपूर्यन्त इति रूपस् । यथा- 
यमोदनो विपन्नत्वात्रतिमांसवदात्मार्न न भोजयति न अुज्यते खयमेव तथेद- 
मपि ज्ञानमात्मानमपि न प्रतिपूरयति न प्रतिपूयेते | कसाद्वेतोः । सम्ब- 
द्णद्दीतस्यान्यथापतिपत्तेः । सम्बद्ध एव ग्रहीतस्तस्य सम्बद्भगुद्दीतस्यान्य- 
थाप्रतिपत्स्तस ज्ञानस्यान्यथाप्रतिपच्यमानसम्बद्धगृहीतार्थत्वादिसर्थः | यद् ज्ञानं 
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सम्बद्धमेवाथ गरहत्तमेवार्थभन्यथा प्रतिपद्यते तद् ज्ञानं नानुमानमपि सम्पूण 
भवति | तद् यथा विरुद्वादि ज्ञांन । यथा कृतकत्वान्रिसः शब्द इति पक्षधर्म- 
ज्ञानं शुब्दसम्बन्धे घटादिष्वपि नित्यानुगमसम्बद्ध॑ शृहीत्वानित्यशब्दप्रतिपद्यमानं 
विरुद्भहेत्वाभासज्ञार्न भवति | आदिग्रहणात्रमेयश्रावणत्वद्वारं निलज्ञानं वा 
शब्दविषयमनेकान्तिकाभासं यथा तथेदमपि न सम्पूर्णमनुमानज्ञानमपीति | 
अथवा तिष्ठतु तावदित्यादि यावत्प्रत्यक्षाविषयत्वाभ्युपगमविरोध इति स्थितम् । 
तावद् वस्तु विद्रसेनागमेनाम्युपगतेन ग्रत्यक्षविषयत्वस्य विरोध इत्येतत्-इदमे- 
वासिन् प्रकरणे यदुदाहृतम्र तचच्षुविंज्ञानसमंगीत्यादि तदेव न घटत इति 
वाक्यार्थः । प्रत्यक्षस्य विधिः प्रत्यक्षस्य जन्म qur विधानं व्याख्यानं 'संचिता- 
लम्बनाः पञ्च विज्ञानकायाः इति | स एवाम्युपगमः प्रयक्षविधिविधानाभ्युपगमः 
खलक्षणमात्रविषयप्रत्यक्षत्वमेव खलक्षणमात्रं विषयो यस्य तत् खलक्षणमात्रविषयं 
किं aad तस्य भावः खलक्षणमात्रविषयग्रत्यक्षत्वं तस्य प्रत्यक्षविधिविधाना- 
भ्युषगमेन विरोधः समनन्तरग्रन्थोपपादितः से खित एव | चक्षुविज्ञानमि- 
त्येतदेव तु घटते । तुशब्दो विशेषणे | किं विशिनष्टि ? पूर्वसाछुक्षणवाक्यादा- 
गमस्यास्याशुद्भतरतां विशिनष्टि | चक्षुषः चक्षुषि चक्षुषा वा विशिष्टं ज्ञानं-विज्ञानम- 
साधारणविषयं तत्समंगति-समन्वेतीति चक्षुविज्ञानसमंगी | कः ? सन्तानः। विज्ञा” 
नस्य तदर्थेकगमनात | तद्वारेण तत्सन्तानोऽपि समंगीत्युच्यते | तत्समंगिनो नील- 
विज्ञान । तदेव प्रत्यक्ष कर्पनापोढमनिर्देशयं खलक्षणविषयमित्यादिवचरनं तेन लक्षित- 
स्ोदाहरणमिदम्। तदिति प्रत्यक्षीकरणं प्रदशन। यथा वद्विरादेच' ( सि, की. ) 
इत्युपलक्षिता एव नयेन इत्युदाहरणं । कथं पुनस्तर्ने घटते ? तत आह। एवं ते सञ्चय- 
येत्यादि यावत्संचितालम्बनकल्पनावेयथ्यांदिति । एवं ते उदाहरणत्वेशे सत्यां संच- 
यस्य रूपमात्रत्वात् ; किं भवति ? । संचितालम्बनकल्पनावेयथ्यं स्यादित्यभिसंम- 
त्यते । रूपमात्रत्वं संचयस्य Fa इति । तद्ग्रहणे तत्प्रत्यक्षत्वात् | यदूग्रहे यस्य 
प्रत्यक्षत्वं तत्तावन्मात्रमेव TE | यथा दाहग्रहे दाहग्रत्यक्षत्वे दाइमात्रमेव, नातो- 
ऽन्योऽर्थं इष्टः । एवं संचयग्रहे नीलरूपमात्रमेव | अतः किम् १ । संचितालम्बन- 
कल्पनावेयथ्यं संचयामावात् , संचयाभावो रूपमात्रत्वात् , संचितालम्बनकल्पनावै- 
यथ्योचोदाहरणमेव तु न घटते | चक्षुविज्ञानसमंगीत्यादि | अतन्मात्रत्वे संबृत्तिस- 
स्वादिसादि यावदुभयथापि रूपादिग्राहित्वाद् घटादिवत् | अथ मा भूदेष दोष इति 
न रूपमात्र सञ्चयः। स एव च शृद्यत इतीष्यते | ततः संचयस्य संद्वतिसच््वादरूपरवं 
सरविषाणवत् , darem च प्राशुपपादितं अरूपत्वाच्च न चक्षुग्रो्यः स्यात्संचयो 
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रूपादन्यत्वात् शब्दवत् खपुष्पवद्वा | ततः को दोष इति चेदुच्यते । Wu चञ्चः 
स्यात् | रूपस्याग्राहकत्वात् घटवत् जिद्वापत् त्वग्वदित्यादि। कथं रूपस्याग्राइक 
चक्षुरिति दृष्टप्रसिद्धिविरुद्वमुच्यत इति चेत्। तवेव दृष्प्रसिद्धिविरोधावापाधेते मया । 
किं कारणम्? उभयथारूपाग्राहित्वात्तस्य | तस्य यदि संचयस्तथाप्यासन्नरूप एवेत्यु- 
क्तत्वादचक्षुर्विषयो रूपं ततो रूपस्याग्राहकत्वाचधुरचक्षुः श्रोत्रवत् | अथासंचितमेव 
परमाणु नीलरूपमिष्ट तथाप्यतीन्द्रियत्वादचक्षुविषयो रूपमतो रूपस्याग्राहकत्वाच 
चक्षुन च चक्षुः स्थादुक्तवदिति | तक्तमुभयथापि रूपस्याग्राहकं चक्षुः, संचितमेव 
परमाणुनीलरूपमिष्टं | तथाप्यतीन्द्रियत्वादचकषुर्विषयो रूपमतो रूपस्याग्राहकत्वा- 
चक्षुने च चक्षुः खाद्रक्तवदिति | सक्तमुभयथापि रूपस्याग्राहक चक्षुरिति। एवं ताव- 
वक्षुर्विज्ञानसमंगीत्यत् चक्षुपोऽचक्षषट्ाचक्षुग्रहणमनर्थकम् | विज्ञानग्रहणमप्यत एवा- 
नर्थकमित्यत आह-विज्ञानमपि न विज्ञानं स्यादित्यादि यावत् खपुष्पवदिति। विशे- 
येण ज्ञानं विज्ञानं तद्भवदभिमतं serere विज्ञानं न स्यादितरथा कथमाचायेश्री- 
मळछवादी विज्ञान न स्यादिति खवचनविरोधं मायेयदिल्नाविव श्रूयात् , किं कारणं 
पुनर्विज्ञान तन्न स्यात? | अन्यथार्थभ्रतिपत्ते!। अरूपस्य संचयस्य रूपत्वेन प्रतिपत्तेः, 
संचयत्वेन वा रूपमात्रस्य प्रतिपत्तः, संचयत्वेन रूपमात्रस्य प्रतिपत्तेः को zur: ! 
अलातचक्रज्ञानवत् | यथोल्युकाभरिकणमात्रमथे चक्रमिति प्रतिपद्यमानं न विज्ञा- 
नमेवं तदपि, आदिग्रहणात् स्याणपुरुपज्ञानमित्यादि | एवं तावचक्षुरिति विज्ञान- 
मिति च इयं दूषितं । चल्लुविज्ञानसमंगीत्यत्र सर्मगित्वमपि दृषयितुकाम आह--- 
न च चक्षुर्बज्ञान समंगतीति तद्वारेण पुरुषाख्यसन्तानेकगमर्न समंगतं, ततस्तनि- 
Ww: । कसान्न समंगति चक्षुविज्ञानस रूपायन्यत्रासंभवात् । न वा तत्सन्तानो- 
ऽन्यत्र संभवति | उक्त हि-सति संभवे व्यभिचारे च विशेषणविशेष्यभाव इति' । 
संचयापेक्षो व्यभिचारोञ्स्यतो विशेष्यत इति चेत् तत्र यसान्न संचयो रूपम्, 
अरूपत्वात् चकषुर्विज्ञानसंगत्यभावः । स्यान्मतम् । नीलरूपाव्यभिचारादेव तदेक- 
गमनात्समंगीत्युच्यते चक्षुविज्ञानमित्येत्चायुक्तं । तस्याप्यतीन्द्रियत्वाचक्षुर्विज्ञा- 
नाविषयत्वाद्रूपत्वस् । अभ्युपेत्यापि स्वन्मतेन | यदापि च gud रूप्यत 
इति रूपम् । चक्षुर्विज्ञानेन किल रूप्यत इति, तद्विषयं स विषयो यस्य तत्तद्विषयं 
किंतदेकगमनं। कस्य? चक्षुविज्ञानस्य, तदपि नास्ति। कसात् अविषयत्वात् | अवि- 
षयत्वमतीन्द्रियत्वात्प्स्तुतप्रत्यक्षस्य | अन्येन्द्रियविषयवत् | यथा शब्दोःन्येन्द्रि- 
यविषयश्रक्षुविज्ञानेव न समंग्यते । तथा तदपि रूपमिति | स्यान्मतं-संचयश्चक्षु- 
विज्ञानसंगतियोग्यः anes क्रम! | संचयविषयमपि चक्षुविज्ञानस्य समंगनं 
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६७.  नयचक्रम्। [ फारकताय़ा> 

नास्तीति वर्तते । कसात ? असच्च संवृतिसरवात , खपुष्पवदिति | सद्वमनाभावसाध- 
स्येण दृष्टान्त; । एवं dud चक्षुर्विज्ञानं समंगील्येतानि दूषितानि । इदानीं नीलं 
विजानातीति च दृष्यम्। तत्र नीलं पदार्थतो दूषितमेव, विजानातीति च दूषितमेव, 
पदार्थतः रूपचक्षुविज्ञानानां संगतेश्च दूषितत्वात् | मा भूदक्षरखानं दृषणशुन्य- 

मिति कृत्वा वाक्यार्थतोऽपि दृष्यते-नीलविज्ञानसम्बन्धी न भवति तत्स- 
SATA! | तदाकारज्ञानोत्पत्तिहेत्वभावात्। स आकारोऽस्येति तदाकारं ज्ञानं 
नीलाकारं तस्योत्पत्तिः तदाकारज्ञानोत्पत्तिः | तस्या हेतुः संचयो नीलरूप वा 
स्यात् | उभयमपि तन्न भवत्युक्तविधिनेवासंस्तदाकारज्ञानोत्पत्तिहेत्वभावात् | को 
दृष्टान्त: ? अदग्धस्य दाहज्ञानवत् | यथाञ्दग्धस्य दाहानुभवज्ञानं तदाकारज्ञानो- 
त्पत्तिहेत्वभावान्नारित | तथा नीठविज्ञानसम्बन्धी न भवति तत्सन्तान इति | एवं 
नीठरूपतत्संचययोरन्यतरविषयत्वेष्टौ दोपा उक्ताः । इदानीं प्रत्येक त एव 
समुदिता इत्युभयैकविषयत्वे दोपं वक्तुकामः पक्षान्तरं ग्राहयति | नीलं च संचयं 
च प्रत्येकसमुदितिकारणत्वादिज्ञासतीति चेत् । स्यान्मतं-त एव हि नीलपरमा- 
णवः प्रसेकं शिबिकोदवाहन्यायेन सञ्चुदिताश्च कारणं न चेकेकः । न च समुदायः | 
तद्मतिरिक्तोऽस्तीति पुरुपकारणत्वं ज्ञानस्य तसात् ज्ञानोत्पत्तिहेत्वमावासिद्विरित्ये- 
तन्न युगपत् ज्ञानासंभवात् | इयोरर्थयोयुगपदेव ज्ञानाभावादेकेकसिश्चाथं युगपत् 
ज्ञानयोरमावाङ्कवतः | यथोक्त-- 

“विजानाति न विज्ञानमेकमर्थद्र्यं यथा | 
` एकमर्थं विजानाति न विज्ञानइयं तथा ॥ इति | 

स्यान्मत॑-इसेनानेकबद्रामलकायर्थग्रदणवत् स्यादित्येतचचायुक्तं । ज्ञानस्य 
क्रियावेधम्योत् । ज्ञानं च अत्यक्षमुच्यते कल्पनाया ज्ञानव्यभिचारात् | rere 
कल्पनापोढं यद् ज्ञानसर्थे रूपादो’ इति वचनादेवं रूपरूपससुदाययोनीनात्वे दोषः | 
यद्यपि स्यात्तयोरेकज्ञानत्वादेकज्ञेयत्यं | एक ज्ञानमनयोरित्येकज्ञाने 
तयोरेकज्ञानत्वादेकमेव शेयस्तद्भाव VENT दाहानुभववत् | तसिन्नेकज्ेयत्वे 
इतरेतरत्वेऽन्योन्यात्मापन्नत्वे सति सर्वसवोत्मवादिता | कथं सञ्चुदायाथीन्तरत्वाङृपं 
सञ्चदायमेव सम्ुदायखरूपवत्। समुदायो वा रूपमेव रूपानथोन्तरत्वात् रूपखरूपवत । 
एवं रसादियरादिरूपादिसमुदायान्तरामिमताथीनाम्थीन्तरत्वात्सर्वसवात्मकत्ववा- 
दिता । तसात्सर्वपरमाणुनीलानां संचयानथोन्तरत्वादेक्ये सति समवायग्रहणे ga- 
तिकेशपाशसमुदाये गृह्यमाणे, हिशब्दो यसादर्थे, यसात्सर्वनीछेक्यं तसादेकमेव 
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सञ्चयेडपि दोषः ] न्यायागमाचुसारिण्यखङ्ुतम् । ६१ 

नीलं रूपमेककेशगतं गृह्यत | एकमेकं प्रति अल्यकेकनीलग्रहणं खात् | एकनील- 
वालग्रहणेऽपि च सर्वनीलकेशपाशग्रहणमेकनीलात्मकत्वात्समुदायस्य । ततश् 
यथात्र सद्वावात्सर्वनीठेकता, शुणसङ्भावो द्रव्यं नाथोन्तरं संहृत्य सर्वनीलगुणा 
एकतामापन्नास्तथा रूपादिपश्चकखापि रुपरसगन्धस्पशशब्दपश्चकस्यापि सद्भावा- 
देकता स्थादिति वर्तते | sese? गुणत्वात, धर्गत्वादिलर्थः न हि 
वेशेषिकवद्रव्यगुणभेदोउस्तीति कृत्वां दष्टान्तः, नीलेकवत् | यथा सर्वनीलानांः 
गुणत्वादर्मत्वादेकत्व तथा रूपरसाचेकत्वम् । ततश्च सद्भावसिद्धी गुणानां रूपा- 
Say सति को दोषः? उच्यते | गुणसद्भावद्रव्यत्वात् । गुणानां संहृतिमात्रमेव 
qued तसान्सर्वथा प्थिव्यादीनां पृथिव्यपूतेजोवाय्वादीनामेकत्वमिति वर्तते | 
किं कारणं ? तदेव रूपाद्येकत्वं कारणम् । तत आह-- तेषामपि रूपादिपर- 
मार्थत्वादिति | रूपादय एव परमार्थो गुणसद्भावद्रव्यत्वात्तेषां चेक्यमतः 
पृथिव्यपूतेजोवायुघटपटसरित्समुद्रज्योतिरादेः सर्वस्य लोकस्य तदात्मकत्वादैक्यं 
प्राप्तमिति | तटुपसंहृसैवाह-सर्वसवोत्मकत्वमित्यतः साधूच्यते सर्वसवोत्मवादितेव ।. 
विशेषैकान्तवादिनोऽप्यविशेपैकान्तवादिन इवेति | अविरोषेकान्तवादिनमतिशेते च 
विशेषेकान्तवादीति तब्याचिख्यासुराह-शुणसङ्भावात्मकद्रव्यत्वापादनाय 
त्विद्यादि। यावन्न स संचयाइते संभवतीति | तुशब्दो विरोषणार्थः | किं विशि-: 
नष्टि ? । रूपादीनामैक्यापत्तेः प्राक एथक्स्वरूपैः तसात्तेः शब्दादिभिराहङ्कारिकेरा- 
काशाद्यारम्माभ्युपगमवादिनाँ विशेषेकान्तवादिनां कदाचिदसंचिताः सन्त्यपि 
रूपादय इति प्रक्रिया । विशेषैकान्तवादिनां तु संचितयेक्यापत्तिरेव कचित्पृथगू, 
सञ्चितरूपाद्यनभ्युपगमात्सर्वसवीत्मकवादातिशञय इति विशिनष्टि । व्याख्यानार्थं 
सङ्घावातिशयो मायोपमापयोयः संचितारम्बनाभ्युपगमादूपादिपरमाणूनामितिः 
ग्रन्थ तत्संचयत्वकारणम्रदञेनार्थमाह-संचितानामसंचितानां प्रागनम्युपगमात् | 
प्रागसंचिताः परमाणुरूपादयः । पथात् संचितालम्बनीभूता इति नाभ्युपगम्यते ̀  
यसान्मायास्ननवीयैः | अवद्यं चैतदेवं भवद्भिरभ्युपगतमेतदिति तदर्थाप-. 
दचोनार्थमागम एवोक्तं हि वः | हिशब्दो यसादथे । यस्मादुक्त हि वः 
सिद्धान्ते | Rea? “सङ्घाता एव संघातान् स्पृशन्ति सावयवत्वादित्युक्तम् । कि 
परमाणवः परस्परं स्पृशन्ति? न स्पृशन्ति। स्पृशन्तोऽपि किं देशेन देशं स्परशन्ति । 
सर्व वा संघातं वा संघाता वा संघातान् स्पृशन्तो देशेन वा देश सर्वे वा स्पृश- 
न्तीति परिप्रश्नोपक्रैमः | तत्र परस्परस्पशनिरूपणे इत्यादि | स्ोत्मस्पशैनास्पशे-, 
नयोर्दोषापादनेन निघीरितं सङ्घाताः सङ्घातान् देशेन स्पृशन्ति, देशमेवेति | यदि 

` १ तत्व? क-ख । २ परमश्चोपक्रसः ग । 



६२ नयचक्रमू | | कारकताया- 

परमाणु स्पृशेदेशाभावात्सवात्मना स्पृशेत्, ततश्च deno पिण्डोऽणुमात्रकः 
स्यात् प्रतिपद्यत्वहानं चाख स्यात् | तथा सङ्घातोऽपीति सवोत्मना स्पशोभावः | 
अस्पेशने5पि स प्रतिघात्वाभावः । परमाणुषु वाऽविद्यमानः प्रतिघातः सिकताखि- 
चासत्तेलं तत्सङ्घातेऽपि न स्यात् । स च इष्टः सङ्घाते तसान्नास्त्यस्प्शनम् | 
परमाणूनां संघातानां च तसात्संघाता एव संघातान् देशेन स्पशन्ति | आदि- 
ग्रहणाद्वतिप्रतिबन्धामावदोषसेषाँ स्याद तेत एव संघाताभावादालम्बनाभावः 
स्यादि्यादिदोषापत्तेः । देशस्पश एवोपात्तः | सोऽपि च स्पशो न च संचयादृते 
संभवति कर्थचिदिति साधूच्यते | सद्भावातिशयो मायोपमा इति । एवं नीलं 
विजानातीति वाक्यार्थोऽपि न घटत इत्युक्तम् | एतत्तु तस्मिन्नभिधमे प्रयक्षलक्ष- 
णोदाहरणवाक्ये संवदयर्थतः | केनार्थन कतमत् । यत्तृक्तं नो नीलं विजानातीति 
वर्तते | अमानोनाः प्रतिषेधे । नीलं न विजानातीति एतदेवैकं संवदति नान्यत् 
किञ्चित् । किं कारणं? कदाचिदपि नीलपरमाण्वाकारनियतज्ञानोत्पत्तिहेत्वभा- 
वात् । ये तावत्परमाणवो नीला उच्यन्ते । तेषां कदाचिदपि नीलाकारनियतस्य 
ज्ञानस्योत्पत्तौ हेतुत्वं न भूतं न भवति न भविष्यति चातीन्द्रियस्वादतोऽसौ 
त्वदभिमतचक्षुर्विज्ञानसमङ्गी, न कदाचिन्नीलँ विजानातीति सुनिश्रितोपपत्तिक 
वचः । स्यान्मतं संचयस्थेन्द्रियविषयत्वान्नीलात्मकत्वाच्च तस्य नीरं विजानाती- 
खेतच्चायुक्ते सथुदायस्यानीलत्वात् | यदि सञ्चुदाये dale सति नीलत्वं स्यात् 
[ यादेतत्, तञ्च नास्तीति न विजानास्येवात्र सम्यक् (2) ] पुनरभावस्य नीलता- 
स्तीति न विजानाति नीलमित्येतदेवात्र सुभाषितमिति । स्यान्मतं । न विजानी- 
TAS यधेर्क परमाणुमतीन्द्रियं पश्यतीति ज्रूयात्तत्सञ्चुदायं वा खपुष्पस्थानीय- 
मिति | किं तहिं १ तानेव परमाणून् प्रसेकं भिन्नान् संहतान् सर्षपप्रचयवदेकस्थान् 
पद्यतीत्येतचचायुक्तम्। भेदतत्त्वाभिमतेत्यादि। भेदा एव तन्तं Azad तद्भा- 
TIS भेदतच्तमित्यभिमताः, प्रत्येक त एव सञ्चुदायः, न सम्नुदायप्राधान्यं । किं 
तहि? मेदप्रधान एव समुदायः प्रत्येकसमुदायः संस्ततपरिग्रहेऽपि भेदस््रूपपरस्पर- 
विशिष्टस्ुदायपरिग्रहदेऽपि शिबिकोद्वाहकन्यायेन प्रत्ेकमसामर्थ्येऽपि तत्प्रधानस- 
ग्रुदाये नीलज्ञानोत्पत्तिहेतुसामथ्यमस्त्वि्येतस्मिन्नपि च पक्षे परिगृह्यमाणे नीलामा- 
वान्न नीलं विज्ञानांति | कसात्तेषामितरेतरनीलत्वेनानीलत्वात् | तानि नीलत्वानि 
ग्रतिपरमाणु भिन्नानि सा भयपरमाणुतोऽन्यत्र न वर्तन्ते खरसोत्यत्तिमङ्गवस्ताद्ा- 
न्तरासम्बन्धाच्च मावानां तादितरस्य नीलत्वमितरत्र नास्ति। किं कारणम् ? अत- 

'१ स ख। २ नास्सस्परेनमिस्युपसंहारः कृतः, स्पदोनेडपि अतिधाताभाषः इति संभवति । 
३ NEC Tl ४ततचक। ७चेश्षकख। ge TI 
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TA । तदेव रूपं agi न तदूप-अतदूप TRANSAT AT | तसादतदूपत्वात। 
न हि तन्नीलमितरस नीलरूपं भवति। यदि भवेत्तदेव तत् स्यात् तदूपत्वाततइन्न तु 
भवति | अथवा तत्रपमख dzd न तदूपमखरूपमित्यतद्रूपम् | केन? रूपेण 
जात्याकारादिना, नहि तन्नीलमितरनीलरूपं जात्या नीलत्वलक्षणया सामान्यभूत- 
याऽऽ्कारेण वा संखानविशेषेण दृत्तपरिमण्डलादिना जातिरूपेणाकाररूपेण वा 
यत्सादनन्याकारयोनीलयोः परमाण्वो! | तस्य मते तन्मते न कस्यचिदलुपपत्तेर- 
तद्रूपत्वमन्येन नीलं नीलान्तररुपेणाखि । तदन्नीलान्तरमपि तदूपेण नास्ति | 
आदिग्रहणात््रथमक्षणइड्यं द्वितीयक्षणच्श्यरूपं न भवति । तदपि agzi न 
भवतीति। देशतो5पि देशान्तरदश्य रूपं न भवत्यतोऽनन्यत्वकरस्यालुपपत्तेरतडूप- 
तमनन्यत्वकरखाबुपपत्तिरयन्तव्यावृत्तार्थत्वादर्थ इति | परमार्थसन्नीलपरमा- 
णुरेव। ते च परमाणवोञ्यन्तमितरेतरव्यावृत्तासाधारणरूपाः) कसाद् १ द्रव्यसदू- 
पत्वात् | द्रव्यसतो ह्यतड्ूपम् | यदन्यनिरपेक्षविविक्तसरूपत्वम् | तत्र यथा 
तद्रसरूपेण गन्धरूपेण वा नास्ति द्रव्यसद्रूपत्वात्तथा नीलखरूपेणापि नास्ति | 
तदपि च द्रव्यसङूपमाणीयाद्यभावे रथाभाववत् | नीलान्तररूपाभाववद्धा तद- 
भावेऽपि न भवत्येव | नीललश्नून्यत्वाद्य नीलान्तरनीलवत्तदपि wee तह- 
दनीलमतः कतरत्तन्नीलं स्याद् यद्विज्ञायेत चक्षुषा चक्षुविज्ञानसमंगिनेति। न नीलं 
विजानाति चश्लुविज्ञानसमंगी | अनन्यत्वकरस्य जाल्यादेरभावादेव वा रूपमिति 
वा रस इति वालन्तभिन्नानां परमाणूनामभेदेन द्रव्यसतां ग्रहणाभावान्न sie 
विजानाति | इतरेतराभावपरमार्थत्वाद्वीक्तल्यायेनेव न नीलं नीलान्तरं चास्ति 
रूपरसादिवदन्यरूपमिति | न नीलं विजानातीत्येतदेच संवदतीति सक्तमिति | 
अत एवेत्यादि | अत इत्यनन्तरनि्दिश्नीलार्थचक्षुविज्ञानसमंगनाभावात् | एवे- 
सवधारणे, वक्ष्यमाणवाक्याथापत्तिः । ग्रत्यक्षविरोर्धः-ग्रत्यक्षजन्मनो विधायकख 
वाक्यस्यार्थाऽर्थं आपद्यते नो तु नीलमितीति, अत्रेतिशब्दस्य प्रकारार्थवाचित्वात् 
एवंग्रकारो वाक्यार्थं आपद्यत इति । कतमस्य वाक्यस्येति स्फुटीकरणाथं ग्रस्तुत- 
मेव प्रसक्षरक्षणोदाहरणवाकयं प्रत्युच्चार्य ग्रदशेयति। चक्षुविज्ञान इत्यादि, तदेव 
'वक्षुर्विक्षानसमंगी संचितालम्बनः । पूर्वोक्तः सन्तानः | चक्षुविज्ञानसमंगी | 
संचितमारम्बनमस्येति सञ्चितालम्बनः | सञ्चयं संवृतिसन्त नीलं रूपं विज्ञान- 
मसद्वस्तु नीलामिमतं जानाति, न aq किश्विदित्ययमर्था जायते । कि 
कारणं १। तस्य नीलस्य संचयस्यासतः | चक्षुषा चक्षुरिन्द्रियेण ग्रहणात् | नो चु 
नीठमेवं भवति | एवंग्रकारमसदूपं नीलं न भवति । सदेव हि तन्नीलं न 

१ ५दंग। २ तदुपीतररूपं @ । ३ ० ताः सा" ख। ४ ? a: ग । | 
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जानाति परमार्थसत्। किं कारणं तन्नीलं न भवतीति चेत्, परमार्थसत्परमाणु- 
नीलत्वात्। परमार्थसन्तो हि परमाणव एव नीला न संचयस्तसान्न नीरं विजा- 
नाति चक्षुर्विज्ञानसर्मगीति भावना तस्येत्यादि। उक्तोपपत्तिबलादेव त्वदुक्ता भावना 
नद्यनऽर्थऽर्थसंज्ञी न त्वर्थं धर्मसंज्ञीति कर्थं तर्हि घटत इत्यत्राह-भावना त्वस्या- 
qasidi न च कदाचित्कञ्चिदप्यर्थ धर्मसंज्ञीति, तद्माचष्टेऽनथं qaid 
'सति समुदायेऽनर्थो हि संवृत्तिसच्वात् समुदायस्तदग्रहे तु तहुद्यभावात्। यथोक्त 
ahaa भिन्ने न तहुद्धिरिति छोकः । यद्वत्यादिवदिति त्वन्मतेनेव तसिन्न- 
ASI समुदाये दव्यसन्नीलसंज्ञी | परमार्थसत्परमाणुनीलसंज्ञी तेषामेवाथ- 

“n ५थेसंज्षीले + e ७ 

त्वात् | अनर्थ5्थसंज्ञीयेतसाह्वावनावाक्यादथाक्षिप्तमेतक॒भ्यते । न त्वर्थऽथ- 
संज्ञीति | तब्याचष्टे-नत्वर्थ एव द्रव्यसति परमाणुनील एवार्थसंज्ञी भवति । 
कसात्? तखार्थस्यातीन्द्रियत्वादित्येतत्कारणं पुष्कलमस्त्यसिन्नसत्कल्पितमाव- 
नावाक्य इति दर्शयति। थद्येवम्थे धर्मसंज्ञी भवतु, नेत्युच्यते । न च कदाचि- 
त्कश्चिदप्यर्थे घर्मसंज्ञी । कदाचिदिति सशुदायसैबेन्द्रियविषयत्वाचद्ग्रहणकाले च 
इत्वरकाले वा न धर्मसंज्ञाप्यर्थ भवितुमहति। अथवा प्रत्यक्षकारेऽनुमानकाले वा । 
किं कारणम्? अतीन्द्रियत्मात्। अत्यन्तं सर्वकालं कदाचिदित्यस्य व्यार्यानम् | 
अग्राह्मत्वात् , कस्य ? परमाणुनीलादेः। ततोऽरथादेतदस्यापन्नमनर्थ एव धर्मसंज्ञीति । 
qaisi एवासति नामादि धर्मसंज्ञापि। किं कारणं? संचयस्य नामादीनां 
च कर्पनात्मकत्वादनथं यावत् कल्पनात्मके संचयेऽनथेऽनर्थकस्पनात्मक- 
शब्दादिधर्मसंज्ञी। करात् ? करपनापोहासंमवात्, समुदाये समुदायाश्रयनामादिषु 
वा नामजात्यादियोजना च कल्पना तदपोहस्तस्य ज्ञान कल्पितसमुदायतत्ना- 
मादिविषयस्थ न संभवत्येव | तसादसदुक्तेषा भावना घटते | अथवा त्वदीयैः 
रेवाक्षरेरेपोऽथो भाव्यते। अर्थेऽर्थसंज्ञी न, अर्थे-नीलादों परपार्थसत्यर्थसंज्गी न 
भवत्यतीन्द्रियत्वात्तस्य। तुशब्दो विशेषणे । अर्थे धर्मसंज्ञी नेति वर्तते । यस्ता- 
वदर्थ एवार्थसंज्ञी न भघतीति। स कुतोष्थे घर्मसंज्गी भवतीति विशेषस्तुशब्दात् | 
अर्थापत्या पूर्व्वेदनर्थेऽ्थसंज्ञी तसिन्नेव च धर्मसंज्ञीति। ततः किं जातम् ! 
शुन्यशून्यप्रत्युपादनावदसद्विषयत्वं दोषजातमपि तस्याः कल्पनायाः | यथा शुन्यं 
शून्येन गणित जातं शून्यमेवेति | तथा गणकानां कचित्कल्पनमसद्विषयं शिष्य- 
मतिपरिकमोर्थ तथेदमसद्विषयम् | ततश्वासद्विषयत्वान्िर्मूलकल्पनामात्रसत्यतानि 

' १ Wh: छोकतस्त्वेचस्--यस्मिन् fra न तहुद्धिरन्यापोहधिया च यत् | 
घटास्बुद्धत्संवृति सत् परमार्थसदन्यधा ॥' | 

२ पक्ष्यादे? छ । ३ ° प्या? । गृ । ४ ° पदेऽ "कऱ्छ ॥. | 
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बीजात्समुदायकल्पना तद्धर्मकल्पना च निमूले दे अपि कल्पने । ते प्रमाणमख 
geri, तन्मात्रमेव सत्यं नान्यत्किश्वित्सत्यं भवत्कल्पिते Wen तसान्नि- 
मूलकल्पनामात्रसत्यत्वाछयोकिकेष्मसठिलादिबीजमृगतृष्णिकादिकल्पनाभ्यो5पि 
पापीयस्यो ग्रत्यक्षानुमानकल्पने युष्मदीये | यच्चाप्यमिहितमभिधर्मकोरो य- 
त्तदनेकप्रकारभिन्नमित्यादि यावदनेकवर्णसंस्थानं पश्यत इति बुद्भवचनं NAAT- 
क्षणानुषङ्गागतं चक्षुर्विज्ञानसमंगि नीलविज्ञानोदाहरणसंभावनवाक्यबन्रोपपद्चत 
एवेत्युपपादयिध्यन् न पश्यति इदं पुनवुद्धवचनं न प्रमाणमिति, अभिधर्सकोदो 
निदर्शित तडिचायम्। तत्रानेकः अकारः प्रकृष्टः कारः। कोऽसो ? अन्योऽन्यातु- 
ल्यत्वम्। केन प्रकारेण भिन्नं रूपायतनम्? नीलपीतादिग्रकारभिन्नम्। तत्र तसिन् 
रूपायतने नेकप्रकारमिन्ने कदाचिदेकेन द्रव्येण चक्षुर्विज्ञानमुत्पाद्यते | कथं पुन- 
tha द्रव्येणोत्पाद्यते ? | यदा नीलादितत्प्रकारव्यवच्छेदो भवति | नीलमेवेदं 
न पीतादि । पीतमेवेदं न नीलादीत्येकम्रकारव्यवच्छेदो यदा भवति तदा चक्षु- 
विंज्ञानमेकेन द्रव्येणोत्पाद्चते | कदाचिदनेकेन-कदा पुनरनेकेन | यंदा तत्म्रकार- 
व्यवच्छेदो भवति | नीलादिप्रकारव्यवच्छेदो यदा न भवति तदा चश्लुविज्ञान- 
मनेकेन द्रव्येणोत्पायते । असिन्नर्थत्रोदाइरणमप्याह-तद् यथा दूरान्मणि- 
समूहमिलादि। विप्रकृष्टदेशखितं मणीनां समूहमनेकवणेसंस्थानं अनेकेन वर्णेन 
संखानं-व्यवस्थानमसख्य तमनेकवर्णसंखानं पर्यतः, अनेकवर्णमनेकर्सथान न 
qaa इति वा यो नीलपीताद्यनेकवर्णा वृत्तत्यस्राधनेकसंस्थानो बजेन्द्रनील मरक- 
तसस्यकपुष्परागपद्ररागस्फटिकादिमणिसमूहोऽनेकप्रकारमिन्नः ते पश्यतः पुरुषस्य 
दूरान्न व्यवच्छेदो भवति, ANY व्यवच्छेदो भवति, यदयमिन्द्रनीलो वजादीना- 
मन्यतमो वेति । तत्र कल्पनापोढखलक्षणविषयप्रत्मक्षलक्षणचोद्योपक्रमप्रसज्ञेन 
यत्तहींद संचितालम्बनाः पञ्च विज्ञानकाया इति तत्कथम्? यदि तदेकतो न विकल्प- 
यति। यच्चोक्तमनेकम्रकारभिन्नैकानेकद्र््योत्पादयज्ञानेत्यत्र HATA A RATA, 
खलक्षणविषयतप्रसङ्गशेति चोदिते तत्परिहारार्थमायतनखलक्षणं प्रत्येते खल- 
क्षणविषया न द्रच्यखलक्षणमिति। कथं तत्कट्पनापेतमिखत्र विचारः करिष्यते। 
इदमेतावद्विचारयामो बुद्धवचनम। कदाचिदेकेन द्रव्येण ज्ञानमुत्पाद्यते कदाचिदने- 
केनेति। अत्रापि कथमनेकप्रकारभिन्नसामान्यवृत्तिरूपायतनतायाँ याव- 
त्पठ्यन्त इति वक्तव्यम्। कथं वक्तव्यमिति सम्बन्ध; | अनेकप्रकारे भिन्ने सामान्ये 
वृत्तिस्स रूपायतनस्य तदनेकप्रकारमिनसामान्यवृत्तिरूपायतन THT 
रूपायतनता तस्यां सद्यामनेकप्रकारभिन्नसामान्यदत्तिरूपायतनतायां तद्रूपाय- 
तनं पश्च्यतः समूहात्मक॑ तदालम्बनत्वात्तस्य चल्लुविज्ञानस तद्विषयत्वात् | 

त. च. * 



६६. नयचक्रम । [ चक्षुविज्ञानससङ्गी-.. 

सामान्याख्यसमूहरुपायतनविषयतात् । कर्थं खलक्षणविषर्यं तद् युज्यते? 

तथा सर्वरूपादिपश्चविज्ञानकायाः । रूपायतनतद्िज्ञानयोरुदाहरणमात्रत्वात् । 

कथं खळक्षणविषयाः पञ्च विज्ञानकायाः पख्यन्त इति वक्तव्योऽत्र समाधिः, आय- 
तनख सामान्यरूपत्वाततत्र SANTA कथं चेतीत्यादि, यावदे कप्रकारावच्छेद 
इति । कथमिति हेतुपरि्रश्ने, चशब्दो दोपसमुचये | केन हेतुना तस्यामनेक- 
प्रकारसामान्य्रत्तिरूपायतनतायां । इतिशब्दः प्रकारवाची | इत्थ नानारूपि- 
रूपायतन पश्यतः संचितालम्बनतायामविभागसमवस्यसमूहात्मकत्वात्। 

अविभागेनेक्यापस्या समवस्था यस्य समूहस्य सोऽयमविभागसमवस्थस मूहस्तदात्म- 
कत्वाअरूपायतनस्य | कथमनेकग्रकारावच्छेदो न भवितुमईतीसर्थः । किमिव ? 
मणिससूहप्रभानुबिद्ववर्णसंस्यानवत्। यथा नानावणानां मणीनां समूहे 
तत्रभयाजुविद्वे वर्णसंखाने नार्त्येकग्रकारावच्छेदः। तयैकद्रव्यावच्छेदाभाव इति। 
किं चान्यत्-एकस्य च द्रव्यस्य कदाचिदग्रहणात् | एकस्य च द्रव्यस्य परमाणोः 
सर्वदाप्यतीन्द्रियस्य ग्रहणाभावादेकेन द्रव्येण कर्थ चक्षुर्विक्वानमुत्पाद्यते ? न कदा- 
चित् कर्थचिदुत्पाद्यत इत्यर्थः | तसात्कदाचिदेकेन द्रव्येण ज्ञानमुप्पाद्यते 
यंदा नीलादिम्रकारव्यवच्छेदो भवतीति किमेतदवुद्धवचनं बुद्धवचनमिति 
चिन्त्यताम् | किमिव पुनरेकस्य द्रव्यस कदाचिदग्रहणाचश्लुविज्ञान नोत्पायत! इति 
घेव | उच्यते-रसानाखादनरसाज्ञानवत् , रसनेन्द्रियेणानाखादिते यथा रसज्ञानं 
नोत्पद्यते, एवं चक्षुषाऽगृहीतेषु चक्षुविज्ञानं नास्ति । यदि चास्य बुद्धवचनस्य 
बुदूवचनत्वसिद्भ्यर्थमेकेन द्रव्येण ज्ञानमुटपाद्यत इत्यम्युपगस्यते तत एकद्रव्य 
ज्ञानोत्पाद्ने तु संचितालम्बनकल्पना निरथिकेव । यदा चेवं प्रत्येक चक्षुर्वि 
षयताणूनामिष्यते तदेदमपरं बुद्धवचनमबुद्धवचनं निरर्थकं च जायते | 

मेतत्? संचितालम्बनाः पञ्च विज्ञानकाया इति एतस्य चासलंत्वे तदसत्यता 
खितेवेति परस्परतो वचनद्वयविषयोऽभ्युपगमविरोध इति। अत आह-तदभ्युपग- 
मविरोधः | कि चान्यत्-प्रकारावच्छेदेत्यादि । याबत्संचितगतेरेव । तत्प्रकारः 
अवच्छेदः तत्रकारावच्छेदः | अनेकम्रकारावच्छिन्नत्वमित्येतान्यपि ज्ञानानि भवि- 
तुमहेन्ति | Hag? रूपायतनस्य संचितगतेरेव संचितमेव हि रूपायतन गम्यते 
वां संचिंतमतों न प्रकार इति ज्ञानं घटते । प्रकृष्ट! कारः प्रकारः | नीलः पीत 
इत्ययमंसाद विशिष्ट इति | परस्परतोऽत्यन्तमेदामावे प्रकारंभावादभेदगतिः | 
सामान्येन तु प्रकारज्ञान घटते तथावच्छेदोऽन्यखादन्यस्य भेदाभेदविकल्पनात् 
तथानवच्छेदः | अनेक इत्यनेकेन च प्रकारेण भिन्न इति भिश्नीनामभेदगतिः | 
सञ्चितगतेरमभेदगतेश्च न प्रकारादिज्ञानान्यकरपनात्मकानि खलक्षणविषयाणि 
ENT TE 



नतिविचारणा ] न्यायागमाचुसारिण्यलङ्कतम् । . ६७ 

च भवितुमईन्ति | किमिव? नरसिँहवत्। यथा नरस्याकारोऽधस्त्यः सिंहस्याकारः 
शिरोभागः | तदुभयामेदगतेनेरासिंह इत्युच्यते | एवं प्रकारादिज्ञानान्यपि भिन्ने- 
ष्वभेदकल्पनादेव स्युनान्यथेति, नरसिंहे च नरसिंहाविति भिन्नयोरभेदगत्यभावा- 
ददृष्टान्ततेति चेन्न, संचययोरेवामेदरूपत्वात् | नरासिहानेकप्रकारगतिरपि 
हीत्यादि | तयोर्हि प्रत्येक नरसिंह इति च भिन्नयोरपि प्रकारगतियसान्नरत्व- 
िंहत्वसंचययोनींलादिपरमाण्वादिद्रव्याणां पूर्वमेदेन दर्शनात् अभेदकल्पना- 
त्मिका भेदगतिरिति युक्ता, न तथा तु अभ्युपेतेत्यादि | नरसिंहग्रकारगतिः 
मेव च । असंचये तु तद्रव्येष्वणुष्वियादि | संचितालम्बनाः पञ्च विज्ञानकाया 
इति यदुक्त त्वया तहिस्मत्येद्सुक्तस् । यदेतदनेकम्रकारभिन्नं रूपायतनम् | 
तत्र कदाचिदेकेन द्रव्येण ज्ञानम्ुत्याद्यत इति । चक्षुर्विज्ञानसमंगी नीलं विजा- 
नाति नो जु नीलमित्येतदपि विस्मत्येदमुक्तम्। कदाचिदनेकेन यदा तम्यवच्छेदो 
न भवति | तद् यथा-मणिसमूहमनेकवणसंस्यानं पश्यत इति । नीलपीताध- 
नेकरूपस्य युगपद्ग्रदणाभ्युपगमे नीलेकरूपविज्ञानविरोधात् | इत्यलं असङ्गेन ॥ 

प्रकृतमुच्यते-द्रव्यसत्खणुषु नीलपीतादिप्रकारग्रहणमेच नास्ति | तदसंचये 
किं कारणमसंचितखौदर्शनात् | असंचितानामदर्शनमतीन्द्रियत्वादित्युक्तम् | 
कुत एवै तन्ववच्छेदादि?। सति हि दशेने त्मवच्छेदाऽनवच्छेदप्रकारभिन्नत्व- 
ज्ञानानि संभाव्येरन् | असति दशने दूरादेव तानि नं स्युः । एवं तावदेकेन 
्रव्येणेत्युक्तं | यदपि चोक्तमनेकेन द्रव्येण कदाचित् ज्ञानयुत्पायत इत्यसाद- 
नेकेनेति वचनात्तस्यानेकद्रव्यसंवृतिसच्वात् सामान्यता | सामान्यत्वादसत्करपर्न 
तत्तद्विवयाः पञ्च विज्ञानकाया असत्करपनविषयत्वादनुमानतदाभासज्ञानवद- 
अत्यक्षमप्रमाणं वा दूरान्मणिसमूइदर्शनवद्वेति न खलक्षणविषयाः Semen | न 
च केवलं खखलक्षणविषयतेव दोषः। किं तर्हि? एकविज्ञानमनेकविषयतापि दूर- 
दर्शनवदेवेति बुद्धवचनासमंजसत्वप्रतिपादनग्रसङ्गेनेदमप्युपन्यस्तं यदपि च 
बुड्धेनोक्तमित्यादि | यावद्धमा्ोत्पद्यते मनोविज्ञानमिति | यथनेकेन द्रञ्येण 
ज्ञानमुत्पाधते साक्षादुद्वेनोक््तम् | यदापि च इयं प्रतीत्येत्यादि विरुध्यत इत्य- 
भिसम्बन्धः | आध्यात्मिकमायतर्न बां च इयं प्रतीत्य विज्ञानसोत्पत्तिभेव- 
तीत्युक्त्वा खयमेव पुनः ग्रतिएच्छय व्याकरोति | कतमद्द्दर्य प्रतीय च दुःप्रतीत्य 
रूपाणि च प्रतीत्येत्यादि | विभज्य वाच्यं गतार्थमेच तत्। इयषदकाद्-विज्ञान- 
घटमुत्पधत इति पूर्वपक्षः | तथा चाह- 

१ ° पेत्येत्या ° ग 1 २ ° € द° क । ख । ३ एतदू? क-ग । ४ बा Sd? ग । 
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“विजानाति न विज्ञानमेकमर्थद्रय यथा | 
एकमथ विजानाति न विज्ञानद्दयं तथा u^ इति । 

अन्नोत्तमाह-अत्रापि चक्षुः प्रतीत्य रूपाणि च प्रतीत्य चक्षुविज्ञानस्योत्पत्तिभे 
वतीति इयी गति! | बहवचननिर्दे शस्य संचयापेक्षयाऽतीन्द्रियाणामपि रूपाणामरू- 
पाणां व्यक्तिपदार्थाश्रयः स्यात । जात्याख्यायामेकसिन् वहुवचनमन्यतरस्यामिति 
जातिपदाथोश्रयो चा । तत्र यदि व्यक्त्यपेक्षो निर्देश! | संचयाधारतया ततोऽयमेव 

संवरतिसत्सामान्यासत्कल्पनविषयाः पञ्च विज्ञानकाया न खलक्षणविषया इति 
दोषः। अथ द्रव्योक्तमेतज्ञातीयाः परमाणव एकरूपनिर्देशेन सर्वे निर्देएव्या इत्येक- 
सखिन् बहुदच्न। तत इहाभ्युपगमविरोघः।अभ्युपगत त्वयातीन्द्रियाः परमाणव इति 
तेन विरोध; । आेश्राम्युपगमेऽन्यदप्यनिष्टापादनमुच्यते। बुद्धादेरपि चेन्द्रिय- 
कत्वमतीन्द्रियत्वादूपवदिति, बुद्विसुखदुःखेच्छादवेषवेदनादयो धमाथाक्लुपाः 
स्युभवत्परिकरिपताः | अतीन्द्रियत्वाडूपवत् | रूप वा न चक्कुग्राद्य स्यादतीन्द्रिय- 
त्वाहुद्ध्यादिवत् | बूयास्त्व नन्वतीन्द्रियत्वं चक्षुग्राद्वत्व च परस्परतो विरुध्येतेति 
तन्मा Tert | भवतोजनिष्टापादनपरत्वाद्धवद्बुद्धिनिचतेनफलत्वाच्चाख प्रयोगस्ये- 
ति। अंथापि यश्चात्र विरोधः संमान्येत स तुल्यः | परमाण्वेन्द्रियकत्वेन परमो5णुः 
परमाणु; | अणुशब्द; प्रक्ष्मपयोयः | परमशब्दः तदतिशयवाची, स चातीन्द्रियत्वे 
घटते। तस्यातीन्द्रियसेन्द्रियकर्त चाक्षुषत्वं यथा० 4विरुद्धमेवमिदमपि बुद्धयाये- 
न्द्रियकत्व तुल्यमिति । समानदोपतया विरोधोद्भावनमस्तु, को दोषः? । कि चा- 
न्यत्? चक्षुः प्रतीत्य रूपाणि च प्रतीत्य चक्षुर्विज्ञानमुत्पद्यत इति चातीन्द्रियवादनु- 
मानविरोधः | स्थूलानां परक्षमपूर्वकत्वात्कायानुमानसिद्धाः परमाणवः। तसान्नि 
त्याज्ञुमेयानां तेषां चक्षुर्विषयत्वाभ्युपगमेन च तयोरनुमानविरोघिता। किं चान्यत्। 
Th च- उक्तभावनावत्खचचनविरोधोऽपि | उक्ता भावना तद्वढुक्तमाव- 
नोवदेवमेव च परमाणुरतीन्द्रियत्वाच्चाश्चुषश्चेत्यनुमानविरोधः । भावनयोक्तया 
तुर्यत्वादतीन्द्रियामिमतः परमाणुः चक्षुरविषयतामायातीति gad: खबचन- 
विरोधोऽपि | वादपरमेश्वरसंञ्रयञ्चैचम् | एवं च भवत एकान्तवादिनस्त- 

` श्यागेनानेकान्तवादाश्रयः | वादाः सर्व एव लोकं खसात्कतुं समर्थत्वारलोकस्से- 
श॒ते एंकान्ता अपि, तेषां तु सर्वेषामनेकान्तवादः परमेश्वरस्तद्शवरतिनामीष्टे 
तेषां खार्थोत्रयनसमथोनामपि परस्परविरोधदोषवतामुदासीनमध्यमनृपतिवत्सं- 
भ्यांदिषाडइशुणान्यतमशुणाश्रयिणां विजिगीषुणां .परापणलक्षणसंश्रयशुणाधारः 
परमेश्वरः स्याद्वादः | तत्संश्रयेणेव खबृत्तिलामात्तदसंश्रये परस्परकायविलोपात् | 

१ ०९ ,फतद्चिधाङ्गितो fedens पारः gaat . . | 



“तिविभ्वारणा ] न्यायागमाइुसारिण्यडङ्कतम् | ६९ 

खयं Ramia तेषां। लोकिको व्यवहारनय आह। न च नस्तेन सह विरोधः | 
कसात्? तस्य लोकनाथत्वात् | रोको हि व्यवहारनयस्तद॒शवतित्वेन तन्मतवि- 
रोकनाचस्य। SKA नाथत इति लोकनाथः खाद्मादः | कसात् सं हीनो ? यतो 
विठप्यमानस्यैकान्तवादिमिलोकतन्वस्य रोकसारस्य सम्यगदशनरत्नस्य त्राता 
त्राणशीलस्राणधमा साधुत्राणकारी वेति | कथं त्रातेति चेत्। सर्ववादभेदे- 
स्यादि | ठोकभूतानां सर्ववादानां भेदाः सर्ववादमेदाः | निद्यानिलाधेकान्ता- 
स्तेषां यथार्थानि यथार्थभावाः । खविषयसमर्थभाविता तेषां लोकसंवादेनोप- 
ग्राहयित्वा परस्परसाम्यावखापनेन पाठनात्रातेत्युच्यते | इतर आह | कथं 
संश्रय इति चेत् । अस्तु तावद्वादपरमेश्वरत्वं लोकत्राणात् स्याद्वादस्य | 
छोकत्राणं च परस्पराविरोधोपपादनेनेकीकरणाच्च QST । वादपरमेश्वरसमा- 
श्रयः कथमेकान्तवादानामिति | अत्रोच्यते-अनेकात्मकरूपायतनाभ्युपग" 
मात् | अनेक आत्मा यस्य तदिदमनेकात्मकं रूपायतनं यत् तत्, एकेन द्रव्येण 
कदाचिज् ज्ञानमुत्पादयति कदाचिदनेकेनेति तद्च्यवच्छेदाच्यवच्छेदास्यामिति 
तदभ्युपगमात् स्याद्वादसमाश्रयः। खाद्वादेकदेशाश नया एकान्तवादाः, यथोक्तस्- 

wi मिच्छादसणसमूहमझ्यस्स अमयसारस्स | ॒ 
जिणवयणस्स भगवओ संविग्गसुहाहिगम्मस्स ॥ 

| | [ सम्मतितर्क का, ३ गा. ५९ ] 
` Sent खमनीपिकाः | लक्षणमपि तथेव नयानाम् , उक्तं हि-'दरव्यस्यानेका- 
स्मकत्वेऽन्यतमात्मैकान्तपरिग्रहो नयः । सखप्राधान्येनार्थनयनान्नयः । स च 
मिथ्यादृष्टिरनेकाकारार्थस्य विपरीतप्रतिपत्तित्वात् | अनेकात्मकवस्तुप्रतिपचि- 
त्वात् स्याद्वादस्य याथाथ्येम् | कथं पुनलोकभूतेन व्यवहारनयेनेकान्तवादिमि- 
Jaa इति चेत् । लोकनाथसमाञ्रितत्वात्तेषां | लोकनाथपक्षसमाश्रय एव 
प्रतिवादिपश्षास्युपगमः | स निग्रहस्थानमेकान्तवादिनामभ्युपगमसमकालमेवा- 
वसितो वादं प्रति । अत्र चेकरूपायतनाकारैतयेत्यादि | खयापि स्थाद्वायभ्युप- 
गतानेकात्मवर्त्वेकानेकत्वानेकान्तवादोऽभ्युपगत एव | यसादनेकप्रकारमिन्न- 
मित्यादि | यावदनेकवर्णसंखानं पश्यत इति । अत्र च वाक्ये एकमेव रूपायतन 
ज्ञानाधारमभीष्टं यसात्तदाधारतया पुनस्तत्रेयधिकरणवाचिप्रययाचेन तत्र- 
शव्देनानन्तरनिर्दिष्टमेव रूपायतनञ्चुक्तमव्यतिरेकममेदं तस्य वस्तुनः आगः 
झोक्तं | तस्मैवारुपरुपता पुनर्दशिता, कदाचिदेकेन द्रव्येण कदाचिदनेकेन 
ज्ञानमुत्पाधत इति बुवता रूपायतनखेवेकानेकसंख्यानिर्देश्यत्वमनम्युपगस्छता 

१ सहितोऽमुतो क-ख । सहितो-युतो ग । २ हि-निश्चयेन इनः-खामी। ३ ° बाद० क-ख । 



vo नयचक्रम् | [ चक्वुविज्ञानसमङ्गी- 

कथं तत्र शब्दसामानाधिकरण्यमापादयितुं शक्यते ? | यदि तदेकमनेक च न 
स्यात् । तथा इतरथा तत्र च रूपायतनेऽन्यत्र वेति स्यान्न तु भवति। तस्मादेवं 
चेत्यादि | एवं चोक्तविधिना तस्य खयेवोक्तस्य रूपायतनस्य एकस्येवेकताने- 
कता च। अतस्त्वयेवोक्ता | करात् ?। तथाऽवि भक्तेव्यादि। तेन प्रकारेण तथा- 
अविभक्तं तत्त्व यस्य तदिदमविभक्ततत्वम् | तद्घावस्तच्मेकानेकत्वाद्यविभक्त- 
वस्तुत्वम् | ०८ तेन तथाविभक्ततस्वेन ज्ञानोत्पत्तेरिति za: । कस्मिन् ! 
साध्ये | तस्थेवेकानेकतायां | इश्यते हि तदेव रूपायतनमेकमनेकं च पर- 
माणवस्तत्समूहश्चेति ज्ञानोत्पत्तिदूरान्मणिसमूइमनेकवर्णसंख्यानं पश्यत इत्युदा- 
हरणमपि | एवमेवेकानेकरूपद्रव्यरूपायतनत्वे साध्ये चक्षुर्विज्ञानाधारख वस्तुनः 
साधम्येदृष्टान्तत्व भजते | नेकान्तेकानेकरूपत्वे | ततश्चावञ्यमेपोऽर्थं आपद्यते | 
सादेकं पररूपायतनं स्यादनेकं रूपायतनमिति। कस्रात् ? स्निग्धरूक्षत्वाभ्यां चे- 
वेक्यपरिणामापत्तेखतत्समूशग्राह्त्वादे कं द्रव्यार्थावथानात्परमाणूनाँ खरूपभिन्नानां 
भेदादनेकम् । अत एव द्रव्यं रूपादिशुणपर्यायपरिणामापत्तरद्रच्यं ग्रति खम- 
साधारणरूपादिपरिणामापेक्षया खलक्षणविषयं साधारणीभूतभेदात् समूहापेक्ष 
चाक्षुषस्वादिपरिणामापत्तः सामान्यविपयम् । यथोक्तम्-“ भेदसङ्काताभ्यां 
चाक्षुषाः ” इति (memo अ, ५ स्, २८ ) उक्तहेतुवदिति | तथाविभक्ततख- 
ज्ञानोत्पत्तेभेदाभेदात्मकञ्ञानोत्पत्तिवदेतदपि वस्तुभेदात्मकमिति | इतर आह- 
ननु कदाचिच्छब्दः काठान्तरवचनः | तसिन्नेव हि वस्तुनि कदाचित्काला- 
न्तरे जञानमेकाकारशुत्पद्यते कदाचिद्नेकाकारम् | ज्ञानसैवाकारख चा न्िराकारबाद्य- 
बस्तुपक्ष इति । अत्रोच्यते-तन्नेकंकाल एवो भयरूपत्वात्, एकसिन्नेव हि काठे 
नीलपरमाणसमूहाकारज्ञानख भेदाभेदात्मकत्वं दृष्टमतो न सम्यशुक्तं कदाचि- 
च्छब्दः काठान्तरवचनस्तसादेकाकारं कदाचित्कदाचिदनेकाकारं ज्ञानमुत्पद्यते 
तसिन्नेव वस्तुनीति। तसाचेककाल एवोभयरूपत्वात् SITE तदेव तद्वस्तु परमा- 
शुद्र्यसमूहामेदात् | स्यान्न तत्तत् रूपादि परिणामभेदात्। देत्वन्तरमप्यत्रोच्यते- 
ग्रहणापदेराचिरिष्टार्थत्वात् | ग्रहणं-ज्ञानं ज्ञानमेवापदेशो हेतुः। तेन हेतुना 
विशिष्टो ग्रहणापदेशविशिष्टथासाषर्थश्च तद्भाचो ग्रहणापदेशविशिष्टार्थत्वम्। यसा- 
चञ्चु विज्ञानाद्धतोविशिष्टोऽयों रूपं सञ्चुदायास्मरकं गृह्यते तसादनेकात्मकं तद्वस्तु | 
को tera? अनेकवर्णमणिरूपचत् । एक एव वा मणिर्मेचकः RRETA- 
न्यतमसदूपवत् | नानावर्णानां वा मणीनां समूहस्य रूपवत् | यथा तहूग्रहणा- 
पदेशविशिष्टज्ञाने परिच्छिन्नविभिन्नरूपं तथा चक्षुर्विषयाभिमतं वस्तु एकपुरुषपि- 

१ तत श् । २ तन्नेक ° श । 



“तिविचारणा ] न्यायागमाचुसारिण्यलङ्कतम् । "७१ 

तृपुत्रादिवद्देति | ग्रहणापदेशविशिष्टवसाधम्यरशान्तान्तरस् | यथेकः पुरुपोञ्ने- 
कसम्बन्धिजनापेक्षया पिता पुत्रो भागिनेयो मातुल इत्येवमादिव्यपदेश्यत्व 
भजते | न चाख विरोधसङ्करानवस्याप्रसङ्गदोषा ग्रहणापदेशविशिष्टार्थत्यात्, एवं 
चक्षुविंज्ञानविशञेयं बस्तु प्रतिपत्तव्यम् | अतोऽनपेक्षितेख्ादि | अत एव कारणा- 
asa चोदयन्ति परस्परविरुद्वानां कथमेकत्र संभव इति । तेपां तदनपेक्षित- 
खास्युपगममनेकान्तद्षणमापद्यते | खाभ्युपगमः स नापेक्षते यसिन् दूषणे तद- 
नपेक्षितखाम्युपगममनेकान्तद्षणम् | तधथा-सर्वं सर्यात्मकमविशिष्टं प्रति- 
ज्ञाय परिणाममेदव्याख्यानं चानपेक्ष्यानेकान्तद्षणम् | देशकालकृतात्यन्तविशि- 
एत्व प्रतिज्ञाय सन्तानाविरेषव्यार्यानमनपेक्यानेकान्तदूषणस् | असतकार्योत्पत्ति 
्रतिज्ञाय तुल्यजातीयद्रव्यगुणान्तरारम्भनियमव्याख्यानं चानपेक्ष्यानेकान्तद्पर्ण 
च | कसाद्वेतोः ? अविभातैवमथ्यपूवोभ्युपगमत्वाद्वा | एकान्तवादिनाश्च- 
क्तानेकान्तखरूपोऽर्थं एवमर्थः, तद्भाव एवमथ्यमविभावितेवमर्थ्यं, पूर्वाभ्युप- 
गमश्च येस इमेऽविभावितेवमर्थ्यपूवोभ्युपगमा एकान्तवादिनसङ्कावादविमावितै- 
बभथ्यपू्ाभ्युपगमत्वादुन्ब्ुग्धश्रान्तोन्मत्तादिवदनपेक्षिताभ्युपगमानेकान्तदृषणं 
तसात्। कस्य वयं विशेष्यायमेवोन्शुग्धो sue उन्मत्तो वेति दोषं भूमः १। सर्वे एव 
यूयमेव दोषदरष्टारः । किं तपखिना विशेषेकान्तवादिनेव | परास्तं वादिपरमेश्वरपरि- 
रक्ष्यलोकतत््वविलोपनोद्यमितेति। अत आइ-न विरेषदोषः कस्यचिदपीति ग्राग- 
भिहितम् | सम्बन्धागतकल्पनात्मकत्वापीदनचोद्दूषणमचुक्त्वा तदभ्युपगमेन 
परिहारोक्तिरायतनखलक्षणं प्रत्येते खलक्षणविषया न द्रव्यखलक्षणं प्रतीत्येतत्तु 
व्याख्यान प्रागुचाये चोदितमेव। दोषं च पित्वा प्रतिष्ठापितवानसि, >° खिरीकृ- 
— । यत्तु समस्तालम्बनमित्यादि यावदिलेतत्मतिष्ठापितमेव खिरी- 
कृतमिति । 

एप तु विशेषः कस्पनात्मकत्वदोषादन्यो दोषः कतमः? अज्ञानत्वप्रस- 
Wu यथा-स्फुटतटक इत्यादि यावत्कुतः प्रलयक्षत्वमित्येतदरूपदर्शितमिति 
गतार्थम् | योऽपि चेकाकारेसादियोचप्रत्युचारणमेत्यावत्सञ्चितालम्बनतायाम् , 
एतदुक्तं भवति-यदि तदेकतो न विकल्पयति कथं संचितालम्बनता | कल्पना- 
नन्तरीयका हि सा कल्पनामन्तरेण संभवतीति चोदिते तत्रोत्तरो वक्ष्यमाणार्थ- 
स्तस्यासमाधिरभिघीयते | स एव च किराखलक्षणत्वदोषपरिहारोऽमिमतोऽर्थद्य- 
घाचित्वाविरोधादस वा कस्येति तठत्युच्चारयति सव्याख्यानमनेकार्थजन्यत्वात् 
साथे सामान्यगोचरमित्यादि यावत्तेषु LTR एथग्ग्रहणाभावादिति। गतार्थः पिण्डा- 

FATA परमाणुसमूहजन्यत्तान्न ज्ञानमर्थतः सामान्यगोचरं तथापि रूपं रसो 
१० कृताद् यत्न ° ग । २° त्वं ° क-ग। ३ ° बोध ° श । 



vx नयचक्रम् । [ चक्षुविज्ञानसमङ्गो 

वा खाथीड्य्याएथकत्बादर्थान्तरकल्पने तस्य ज्ञानस्यापडुत्वात् । तच विज्ञानशुत्पाद- 
यिद शिबिकोद्वाहकवत्संहय समथोः परमाणवो नान्यथेति। सामान्यगो चरताऽस्तु। 
को दोषः ? । यदि तक्किनेष्वभेद यदुत्पद्येत तसात्कल्पनात्मक । न तु भिन्ने- 
ष्वभेदैकाकारपरिकर्पनात्तदुत्यद्यत इति । अस्यार्थस्य दृष्टान्तः, यथा हि-शमी- 
शाखापत्रेष्वि्यादि। यथा सर्वपत्रालम्बनं ज्ञानमन्तादिमध्याविवेकेनोत्पद्यते | एवं 
प्रत्यक्षमपि । स्याम्मतम्-तद्यतिरेकेण पत्रे सम्ुदाये च यथा ज्ञान प्रत्यक्षमपि 
तथा स्यादिति, एतच्चायुक्त । न च सङ्घातः HAAS | तेषासनारब्धलक्ष- 
णकायत्वात् । न हि समुदायो वैशेषिककल्पितकायद्रव्यवत् पृथगस्ति । नापि 
परिणामान्तरमापन्न | तेषां कारणभूतानां क्षणिकत्वादारभ्य निष्ठाकारभेदाचस्या- 
नाभावादिति | एवमणुष्वपीति दाष्टीन्तिकं निदशेयति । अत्रोचरञुच्यते-अय- 
मसमाधिरेव। कुतः ?। अर्थखाय जरत्कुटीरवदारोहणाक्षमत्वात् । त्वद्वाक्यजनि- 
तस्य॒ प्राङूचोदितापायस्यायं समाधिरप्यसमाधिरेवाज्गीकृतारथविनाशित्वात् d 
शब्दकृतकत्वाभिव्यक्तिस्थापनार्थप्रवत्तवेशेषिकवत् । वेशेषिकस्पेव वेशेपिक्वत् | 
अचाक्षुषप्रसक्षस्य गुणस्य सतो5पवर्गः | कर्मभिः साधम्यं सतो लिज्ञाभावात्का- 
यत्वादित्यादिभिरनित्यत्व॑ वेशेषिकत्वास्सिदधं कृतकत्वं च तस्याभिव्यक्तिस्यापनाथ- 
प्रवृत्तस्य वेशेषिकखेवाड्री कृतार्थनाशित्वमेव मने का थ जन्य त्वात् खार्थे सामान्यगोच- 
रमित्यर्थवचनयोर्दोषः | तद्याचऐे कुतस्तत्साधम्येमिति चेदुच्यते-अंविषयतां 
प्रतिज्ञाय तदतङ्विषयतया तदतद्भूतसामान्यगोचरोपसंहारात् । स 
ada विषयोऽस्य संस्तदतद्विपयस्तदभावस्तदतद्विषयता तदतद्धत सामान्यं तहो- 
चरोऽस्य विषय उपसंहारस्थ तसाटुपसंहारात् | स चान्यश्च विषयः सामान्य- 
खेति । तदन्यतरत्रेव न प्रवर्तते | एकतरत्वादृष्टत्वात् | त्वन्मतेनेव प्रतिष्ठ 
नियतत्वाद्भावानां नेकरूपमपि | तत्र च तत्र वृत्तं न चातोऽन्यत्र तत्रावृत्तत्वात्तन्न 
भवत्यतत्रावत्तत्वादतन्न भवति। न ततस्तदतद्भूतं सामान्यं गोचरोऽस्योपसंह।रस्य 
यः स तदतद्विषयतया तयोङ्गीक्रियते | तसाचदतद्विपयतया तदतद्वतसामा- 
न्यगोचरोपसंहारादज्गीकृतग्र्क्षविनाश इत्यत आइ-नन्वत एव न प्रत्यक्षं । 
खाये सामान्यगोचरत्वादनुमानवत् | खार्थ इति खविषये aya 
वस्तुनि, सामान्यगोचरत्वाद् ज्ञानमग्रत्यक्षं इष्टम् । यथानुमानमिति, अनुमा- 
नमपि वा नेति नानुमानमपि तत् स्यात् सार्थ सामान्यगोचरत्वात् प्रत्यक्षवत् | 
खार्थ सामान्यगोचरमित्येतत्खवचनविरोधे, किमिव १ कुमारत्रह्मचारिपित्ः- 
यचनवचेतत्। यथा कञ्चिद् त्रूयात् पिता मे झुमारत्रह्मचारीति। तस्य तद्गचनं खत 
7 3 माञ? क-ख । २ वेशेविकस्पेवाउधेशेषिकत्वात् क-ख ।; ३ स्व? । ४ "खेव क-ख । 
५ त्वयेदानीं रा [ * ` 
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एव विरुभ्यते | यदि पिता कथं कुमारजह्ा चारी! | अथ ङुमारन्रह्मचारी कथं पिते- 
ति?। तथेदमपि यदि तद् ज्ञानं खार्थ कथं सामान्यगोचरमथ सामान्यगोचरं कथं 
तत्खार्थ ! are इति च त्वया न चक्षुषोऽन्यस्य वेन्द्रियस्य विषय इति विशेष- 
माश्रित्य लक्षणममिधीयते | किं तहि ! प्रमेयमुच्यते-सामान्यतो वस्तु खलक्षणं 
खाये इति, तथा सामान्यं लक्षणमिति न धूमानुमेयाभिमात्रं। किं तहिं ? few- 
गम्यं सब | एतस्यार्थस्य प्रतिपादनार्थमाह-खाथेलक्षणमेच निरूपयन् अखा- 
थेविरिष्टे, सोऽर्थः खाथेः | न खाथः अखार्थः खार्थादन्यसतो विशिष्ट: emt 
तसिन् खार्थे तमेवार्थं पयायेनाइ-ख्रविषये। Pah भवति? एकसिचपादिग्रकारे 
प्रकृष्टे कारे रूपे रसेऽन्यसिश्ेव सामान्यगोचरमिति सामान्यविषयं च खार्थे 
ज्ञानमिति च विस्पर्थितमेतत्परस्परतो दयम् | यस्ादर्थविषयशब्दो लक्षणाथीवेव 
रक्षणशब्दपयायवाचिनो | तसात् सार्थः खविषयस्रलक्षणमित्येतद्विपक्षितं भव- 
TATA भ्रान्तेन नेन्द्रियग्राह्मसार्थसामान्यभेदकरपनापरिहारो युज्यते TH | 
wem! प्रसक्षव्याख्याविषयत्वात् | सार्थवलक्षणखविषयशब्दानां मा मखा 
नेतदेचं न भवतीति । उक्तं हि ग्रमाणसंख्यानिरूपणे त्वयेव ग्रत्यक्षमनुपानं च, 
प्रमाण इत्यादि प्रमाण विस्वं नियम्यते, प्रमेयद्वित्वात् परिमेयद्वित्वनियतप्रखतुला- 
दिपरिमाणद्वित्ववत् | तइरशयति-यसाङ्कक्षणद्वयं प्रमेयं स्यादन्यत् ग्रमेयान्तरं 
खसामान्यद्वित्वरूपलक्षणं तदपेक्षया प्रमाणान्तरं स्यादिति तन्निवारणार्थमाह-नं 
हि खसामान्यरक्षणाभ्यामन्यत् ्रमेयमसि। प्रल्मक्षानुमानास्यामप्रहणात् खरवि- 
घाणवत् | स्यान्मतं-तत्रैव विषयद्वये विकल्पसञ्चयाङ्गाङ्गीभावेः अत्यक्षानुमाना- 
गमादीनां प्रमाणानां वृत्ति्मविष्यतीति। तन्नं भवति यसात् ख्रलक्षणविषयनियर्त 
eni सामान्यलक्षणविषयनियतमनुमानमित्युक्तम् | कथं पुनलेक्षणशब्दोऽर्थ- 
पर्याय; अयते गम्यत इत्यर्थः | तथा लक्ष्यत इति रक्षणं, कर्मसाधनत्वाष्ठक्षणः 
शब्दस्य | तच्च लक्षणं वस्तुखभाव! । खरूपमर्थः प्रमेयमिति पर्यायाः। तत्पुनि- 
रूप परिच्छेधम | दवाभ्यां ग्रमाणास्यां परिच्छेद्वत्वात्, प्रमाणं परिच्छेदकम्। प्रमेयं 
प्रिच्छेद्यमिसर्थः | यसाल्लोके दष्टं प्रभेयाधिगमनिमित्तं प्रमाणम् । हिशब्दस्य 
हेत्वथेत्वात प्रमेयाधिगमनिमित्त हि प्रमाणमिति । नो चेत'अपिहोत्र जयात् खर्ग- 
कामो, दानं ददयादवर्मकाम/ इत्येवमाद्यागमवदष्ार्थे AA रृष्टाथमेवेतदुपलम्भक- 
त्वाद् , उपलभ्यस्य द्विविधस्य इष्टत्वात् । न च प्रमाणयोः विषयसङ्कर इति प्राणुक्त- 
ुक्तिकां विविक्तविषयतां द्यति । इतिशब्दः प्रदर्शने । एतावानत्र संक्षेपेणार्थ- 
स्तद्विस्वरपरो ग्रन्थ इति रूचयति | | 

१ तत्र क-ख | 3 VW ग | 
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इदानीं व्यवस्थापितार्थापसंदारार्थमिदं वाक्यमाह-अधिगम्यस्य द्वित्वात्। 
अधिगमनिमिततं द्विरूपमित्येव व्यवस्थापिते लक्षणशब्दो<र्थपर्यायवाची नेन्द्रिय- 
ग्राह्य इति विशेषार्थः प्राक कृत इत्येतसिथार्थ खिते प्रत्यक्षानुमानयोः खरूपाभावः 
खवचनविरोधश्र दोपाः खाथै सामान्यगोचरमिति बुवत! ग्रोक्तविधिनेति खितम। 
पुनश्चात्र दोपः p एवमवस्थिते सामान्यगोचरव्यावत्तार्थन भवितव्यम् | ततः को 
दोषः ! | सार्थे सामान्यगोचरमित्येतद्विरुध्यते न हि तादृशः MASE सामा- 
न्यतासम्बन्धोऽस्ति । नापि सामान्यस्य सार्थसम्बन्ध इति मा भूदेष दोप इति। 
तस्मिन्नेव सामान्ये खविषये सार्थे प्रत्यक्ष ज्ञानमुत्पद्यत इति चेत्तत एव सामान्य- 
मेव खविषयः खढक्षण नास्त्यतः पारिभाषितासाधारणस्वलक्षणविषया भावादेव 
कल्प्यमाने लक्षणद्वयं नास्ति | एकमेव, सामान्यलक्षणद्वयाभावात्तद्विषयमेकमेवानु- 
मानं प्रमाणं स्यात्। ततश्च प्रमे यग्रमाणद्विस्वावधारणे कल्पना व्यथा | मा भूदव- 
धारणवैयर्थ्यमिति स्वाथे सामान्ये च प्रत्यक्ष प्रवृत्त तथानुमान वेति प्रमाणयोवा 
विषयसङ्रः प्राप्तः | वाशब्दादेकस्य ज्ञानख द्यर्थता वा ग्रत्यक्षमपि वा परपरिक- 
ल्पितमनुमानभेद एव स्यात् | कसाद्वेतोः?, अनेकार्थजनितसामान्यचरगोरूपादि- 
प्रकारपरिग्रहात्। मा ज्ञासीरसिद्धोऽयं हेतुरिति, त्वयैवोक्तं हि तत्रानेकार्थजन्यत्वात् 
खार्थ सामान्ययोचरमिति | अनेकेन भिन्नेनार्थन नाभिन्नमेकं सामान्यं रूप रस 
इत्यादिग्रकारं परिगृह्योत्पद्यमानं ज्ञानं तेन जनितं तचसादनेकार्थजनितसामान्य- 
गोचररूपादिप्रकारपरिग्रहात्तस्य ज्ञानस्य | को TET? । धूमबराकालिङ्गजनित- 
ज्ञानवत् । धूमादत्राभ्िषेलाकाम्योऽत्र जलमिति लिङ्गजनितयोरप्निजलज्ञानयोरापि 
खरूंपतोऽनुमानत्यामेदः | एवं रूपादिषूत्पद्यमानानां प्रयक्षाभिमतानामनुमान- 
त्वाभेदः। एतसादेव हेतोरखलक्षणविषयर्त्व च | अखलक्षणविषयं प्रत्यर्थमनेकार्थ- 
अनितसामान्यगीचररूपादिप्रकारपरिग्रहादनुमानवद् भयत्रे त्यनेनाचुमानेनाऽप्यसर- 
हक्षणविषयत्वम् | तत एवं हेतोरनन्तरभावि प्रत्यक्षवत् , अथवो भय त्रेति खलक्षणे 
सामान्यलक्षणे च खलक्षणविषयत्वं,कथम्?खलक्षणाभिमतमखलक्षणमनेकेकी भावा" 
त्समुदायवत् , तसात्सामान्यमपि न खलक्षणम् | अत एवानन्तरोक्तसञ्च॒दायवत्सामां- 
न्याखलश्षणत्वम्। सिद्ध साध्यत इति चेन्न, खार्थ एव सामान्यगोचरमिति वचनात् 
सार्थत्वे 'चाभ्युपगतत्वादिति | अवश्यं चेतदेवमभ्युपगन्तव्यम्। यतः शमीशाखा- 
पत्रसङ्घाताविरेषदशनोदाहरणेन च स्फुटेमेव दर्शितमप्रत्यक्षत्वमनुभानत्वमप्रमा- 
rena विषयसङ्कर इत्येवमादिदोषजातमनेकेकत्वापत्तिसामान्य- 
गोचरः | स एव खरक्षणसामान्यगोचर एव खलक्षणः | असावेवार्थः भ्रत्यक्षखे- 

१ सेव ख । २ स्फुणणव*"ग | 7२ 
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त्येषा भवत आशंसा चेत् । नारात्परान्तमध्येत्यादि, यावत्खलक्षणविषय 
सामाम्यात्मकत्वात् । नेतदुपपद्यते पूर्वपरादिपरस्परविविक्तावस्थापन्नविषयसा- 
मान्यात्मकत्वात् | आरादन्तः परान्तः | मध्यः नीलप्रकपादिर्वर्णः | हखदीघोदप- 
महत्वादिप्रमाणं वृत्तादिसंस्थानं च तेविंविक्ता वृत्तयोऽवस्याश्च येषां पत्र विशेषाणां 
ते तेविंविक्तवृच्यवस्थपत्रविशेषाः। त एव लक्षणाः खविषयोऽस्य सामान्यस्य तत् 
खलक्षणविषयं सामान्यमात्मा खरूपमस्य तद्भावः सामान्यात्मकत्वं तसात् सामा- 
न्यात्मकत्वात्। एतदुक्तं भवति-देशाकृतिवयोवर्णग्रमाणसंस्यानादिभिरत्यन्तवि 
शिष्टानां खलक्षणानामेव सामान्यात्मकत्वं नान्यत्सामान्यमस्त्यतोऽनुपपन्नमनेके 
कापत्तिसामान्यगोचरखलक्षण एवार्थ इति । ननुक्तमनेकेकापत्तिसामान्यगोचर- 
मिति, तन्न, यसान्न च सङ्घातः कश्चिदस्ति। चञ्ञब्दान्नायमथः, न च परिणामान्तरं 
तद्यतिरिक्तं खन्मतेन | कसाड्वेतोः ? तेषां पत्राणामनारब्धखलक्षणकायत्वात् , 
हि यत्र विशेषरारब्ध किंचित्कायान्तरमस्ति, त एव झनारब्धलक्षणाः पत्रविशेषाः 
सञ्चित्य कार्यीभूतास्तसान्न तेष्वन्यत्सामान्यमस्ति | एवमणुष्वपि-परमाणुष्वापि 
तथा न किब्चित्सामान्यमस्ति, तखान खार्थ सामान्यगोचरं ज्ञानमिति । यदपि 
चोक्तमनेकद्रव्योत्पा्त्वात्तत् खायतने सामान्यगोचरमित्युच्यते, न तु भिन्नेष्व- 
भेदकल्पनादिति | सा त्वदिष्टा सामान्यगोचरतापि च न घटते | TATA तदने- 
कद्रव्योत्पाधे, इतस्तहयुत्पच्चते ? | सञ्चयात्, न च संचयः सामान्यम् | ततो न च स 
रूपादिभ्यो भेदेन कथिदर्ति रूपादिसश्चयः। अत एव न प्रत्ययस्यालम्बनं युज्यते | 
प्रयो ज्ञानम्। किं कारणम्? अभूतत्वा्न्ध्यापुत्रवत् | सादशङ्का-खामासञ्ञानो- 
पत्तराम्बनं भविष्यति समुदायोञ्कारणे सत्यपीलेतत् कुतोञ्कारणतादेवाल- 
म्वनत्वाभावे का प्रत्याशामासार्थयेयत आह--अनालम्बनत्वा्चाभासार्थाऽपि 
तत्रास्ति । किमिव ? वन्ध्यापुत्रत्वानाभासवत् । यथा ह्यसत्त्वादनालम्बनं 
वर्ध्यापुत्रे अनालम्बनत्वाच्चानामासखथा सञ्चय इति | खाभासं हीत्यादि | 
विषयो हि नाम यस्य ज्ञानेन खभावावभास इति । त्वदुक्तोपपत्तिरेवात्र व्यापा- 
येते | तत्पुनः कुतः ?। अखत्वादनात्मकत्वात् | यस्त्वात्मना खभावेनासिद्धः स 
विषयः स्यात् ज्ञानस्येति । का युक्तिः!, अखत्वाचस्याद्र्च्यत्वात् । परमार्थसच्त्वा- 
भावात् gH आमासविज्ञापनम् ? परवाचो युक्त्या विज्ञापनम् | विज्ञपिबुद्धिरिति 
पयोयाद , द्रत एव नास्तीत्यर्थः | एवं ake खे तु परमाणवः। आत्मनरते विषय- 
तायां तु नेत्युच्यते-ते नाभाससुत्पादवितुमलमतीन्द्रियत्वादतीन्त्रि- 
यत्वं निराभासत्वाङ्विषयवदिति। इतिशब्द उपसंहारे। इतीत्यमनालम्बनत्वं 

१ सञ्च क-ग। ३"क्षावयवी ग। ३ पयाया दूरत? क-ग | 



७६. नयचक्रम् | [ चक्षुविज्ञानसमङ्गी~ 

संचयस्थाणूनां चं RES प्रत्यक्षज्ञानस्य, तसात् प्रत्यक्षज्ञानं नोत्पद्यते निरालम्बन- 
त्वात् खपृष्पवत्। अतः प्रत्यक्षस्य निरालम्बनस्य खपुष्पवदनुत्पत्तेरुक्तोपपत्तिविधिना 
कल्पनापोढस्य सविषयस्य प्रत्यक्षस्य ज्ञानस्य वाभावे प्रतिपादिते खवचनव्य- 
पेक्षाक्षेपदुस्तरविरोधापत्तेथ्न कल्पनापोढ प्रत्यक्षमिलेतङ्लक्षणमनर्थक ET- 
खाभावात् खरविषाणस्य कुण्ठतीक्ष्णादिनिर्णयवत् | अभ्युपेतेऽपि तु विषये दोपः | 
स चाम्युपगम्यमानोऽपि विषयः सञ्चय एव संभाव्येत, न परमाणवोऽतीन्द्रिय- 
त्वात् । स चालम्बनप्रययो ज्ञानस्य सञ्चयस्तसिन्नभ्युपेतेऽपि तु संचितालम्बन- 
प्रसयत्वेनेवाख प्रत्यक्षता सिद्धयति त्वन्मतेनेव तदाभासत्वात् । तदाभासत्वं 
कल्पनात्मकत्वात् | उक्ता च कस्पनात्मकता तदुभयमपि भ्रान्तिज्ञानात्मक- 
स्वात् | आन्तिः संच्चासंख्यासंखानवणान्यथाकल्पनात् । संज्ञा च सञ्चचा च 
dar च वर्ण च तेपां तेवोन्यथा कल्पनादन्यथा प्रतिपत्तिरेव ते कल्पना- 
भिमता । संज्ञासंसानसंख्यावणानामन्यथा ग्रतिपत्तेमृगतष्णिकाप्रत्ययवदलात- 
चक्रप्र्ययवत् द्विचन्द्रप्रत्ययवत्त कामलोपहतचक्षुषो नीररूपपीतप्रत्ययवदितिः 
यथासंख्यं इष्टान्तः | यथाक्रमं च हेतोवों आन्तिज्ञानात्मकत्वे साध्ये, quu 
्रतयक्षत्वामावे साध्ये तत्समर्थनार्थ उत्तरो ग्रन्थः | तदर्थमुपसंहृत्यान्ते साधनम्, अत 
इंद्र नेव प्रत्यक्षमतथाभूताथाच्यारोपात्मकत्वात् आन्तिवत् नावारुढस्य नीर- 
वृश्षघावनदशनात्सिकामेकां क्रियाआन्ति PRAT प्रोक्तचतुर्विधश्रान्तिवत् | उप- 
नयस्तु व्यवहारप्रसिद्धस्य परमाणुनीलत्वग्रहणस्य सर्वत्रातथाभूतार्थत्रतिपत्तिसाध- 
म्यात् । अथवा तत एव हेतोः संबृतिसंज्ञानवदग्रत्यक्षम् | तद्याख्या यथा-गोपा- 
लेत्यादिना दृष्टान्त समथ्य तथा संवति सतीत्यादिना दाष्टान्तिकसमर्थनं। संदृति- 
सळथणे ज्ञापकमाइ-' यस्मिन् भिन्ने०' are: | यसिन् घटे भिन्ने कपालशकल- 
शर्करादिमावेन घटाभिमताइस्तुनोऽन्येष्वप्यपोहेषु कपालादिषु न घटबुद्धिरसि | 
तद्ग्रहे तहुद्ध्यभावाद अद्ुल्यभावे मुश्विद्धिवद | अतोऽङ्ुलिव्यतिरेकेण ge- 
भाववत् कपालादिव्यतिरेकेण घटाभाव इति संबृतिसन घटः । एवं क्रियासंभवे 
क्रिययापोढे, यत्रापि क्रिययापोहो न संभवति तत्रापि थियापोहेऽन्येषां रूपादीनां 
घटस्य समुदायान्न तहुद्धिरस्ति रूपादिसशुदायस्य च परमाणुरूपाद्यपोहेन ag- 
स्तीति वर्तते दटान्तोऽम्बुवत् | एकसिज्नपि जलबिन्दौ जलबुद्धिदर्शनात् | रूपा- 
दिषु पुनबुद्धयापोढेघु न तोयबुद्धिरस्तीत्येतत्संत्रतिसतो लक्षणम् | अथवा यित् 

मिन्नेज्ययवशो न तदुद्विभवति तदूघटवत्संवतिसत् | यत्र चाम्बुबुद्याथो- 
न्तरापोहेन तहुद्विरिथोन्तरनिशृत्तिरूपस्य वस्तुनः खरूपाभावादशिवाय्यादिनिइचि- 
१ °ध प्रस्पुते) क-स॒ | २."इयं क-ख | ३ विकोकनीयं. ६४ तमं पृष्ठम् । . इ तिस्र ग | 



तिविचारणा ] न्यायागमाइुसारिण्यलड्कतम् | ७७ 

मात्र व्यवहारप्रसिद्धाम्बुवत् तदापि संवतिसत् परमार्थसदन्यथा' एतद्विपरीतलक्ष- 
णम् । खत एवं विविक्तरूपं isd रूपं रस इत्यादि तत्परमार्थसत् प्रत्यक्ष- 
गोचरमिति । एतदपि परमार्थसद्त्यभिमर्त संवृतिसछक्षणानतिवृत्तेरसदेव । 
यथोक्तविधिना संबतिसदेव सर्वमपीत्यत्रापि ज्ञापकोदाहरणं तत्संवा्यमिहित THAT 
सर्प इति ज्ञानं तावदेव रज्यां सपे इति विपर्ययज्ञानं भवति यावदखदादिविशे- 
पलिड्भादशनं। विशेषतस्तु तदवधारणरशे सत्यां प्राक्तनं सर्पदशन जायतेञ्नर्थक। 
सापि रजुबुद्धिस्तदवयवे दष्टो सत्यां यथा सपे इति ज्ञानमनर्थकं तथानर्थिका। तत 
आइह-तदइछौ तच्रापि atarau इति । एवमनया कल्पनया सपे- 
पिण्डज्ञानानां संवृतिसद्विषयतेवेति साधूक्तमप्रत्यक्षै नीलादिविषयं चक्षुरादिवि- 
ज्ञाने शाक्यपुत्रीयं भ्रान्तिवदिति | एवं तावत्कल्पनापोढप्रत्यक्षलक्षणसंचिताट- 
स्वनपश्चबिज्ञानकायग्रन्थविरोधोद्धावनचोद्योपक्रमायातपरिहारार्थखानेकार्थ- 
जन्यखार्थसामान्यगोचराक्यस्य सप्रसङ्गो दोपोऽमिहितः । 

. अधुना यदेतद्नेकरूपेत्यादिग्रन्थचोद्यद्वारायातकल्पनात्मकपरिहारार्थं यथो- 
क्तमायतनखलक्षणं ग्रतीति तत्कथमित्येतत्परिहारार्थस्य तस्य वाक्यस्य दोर्ष 
वक्तुकामः परपक्षमेव तावतत्युचारयन् व्याचष्टे सरिष्टीकाकारलिसितं लि- 
खन यावदेकाकारपरिकल्पनादिति TW । उत्तरं तन्नापि. । अपिः 
शब्दात्यूव॑सिन्नर्थविकल्पे व्याख्याता दोषास्तेज्ञापि सम्भवन्ति । कथमिति 
चेत! । अनेकार्थविषियकप्रत्ययत्वात् | . अनेकोऽर्थः .परमाणवः । तद्विषय 
एक इति प्रत्ययः | सोअ्नेकार्थविषयेकप्रत्ययस्तद्भावादनेकार्थविषयेकग्रत्यय- 
त्वात्, तेषु परमाणुषु प्रत्येकमतीन्द्रियेषु. सम्नुदितिष्वसशुदितेषु ` वा अत्ययाभा- 
वात्तत्समूहेऽनेकार्थनिपयः स एवेकः अत्ययः समूहालम्बनतदाभासल्ञानोत्पत्त्य- 
भ्युपगमात् | अर्थमेदविषयज्ञानाम्युपगमे च ‘विजानाति न विज्ञान मित्यादि 
विरुध्येत | तसादेकः ग्रत्मयोऽनेकार्थविषय एकार्थरूपस्तत एव सामान्यरूपस्तद- 
तद्विषयतया तदतदभूतसामान्यगोचरः, ततथाखलक्षणे विषयस्त एव हि परमा- 
णवः खलक्ष्ण न तत्समूहसामान्यत्वात्, अत एव संदृतिसश्वय स तसादखल- 
क्षणविषयत्वात्कल्पनात्मको निर्देश्यश्चेेवमाधसाभिः प्राक् प्रक्रान्त तत्सुतरामः 
शेषं त्वयैव. भोवितमनेकार्थजन्यत्वात् सार्थे सामान्यगोचरमिति. परिहारं FAT । 
किं चान्यत्-भवदभिमतम्रतयक्षस्याप्रतयक्षत्वसाधने च दवे .लेशेनोन्नीते त्वयैव | 
मा भूत् खाम्युपगमदोपव्याईँचिरिति कुशलजनतकंगम्येन स्फुटेकतमे डे अनेका- 
जन्यत्वात् ।. खार्थे सामान्यगोचरत्वादिति चेते दे । तत्र. तावत् प्रथम साधनं 
१ CRETE ग । २ इश्यतां ६० एष्टस् । ३ भाषित, qp-up] ४ ष्यति’ क् । ब्यविरिके३” ख । 



४८ TITEN | [ चक्षुर्विज्ञानसमङ्गी- 

तदभिमतप्रत्यक्षमप्रयक्षमनेकार्थजन्यखादनुमानवद्, रषटान्तेऽनुमानेनेकार्थजन्य- 
त्वात् सिद्धमिति मा मंखाः । यख्ादजुमानमपि पक्षधमोधनेकार्थजन्यं पक्षधर्मः | 
सपक्षानुगमो विपक्षव्यावृत्तिरित्यनेकार्थन जन्यतेः्ऱ्यनित्याचनुमानज्ञानं तथेद- 
मपि प्रत्यक्षमनेकपरमाण्वर्थजन्यमिति ज्ञापकः स हेतुरिति चेत् , यान्मतम्-अनु- 
माने पक्षधमादिरनेकोऽप्यर्थो धूमक्ृतकत्वादिरञ्निनित्यादिज्ञानस्य न कारकः। किं 
तर्हि ? पू्वप्रसिद्वमेवाविनाभाविनं सम्बन्धं सारयतीति ज्ञापकः स हेतुः, इतरस्तु 
रत्यक्षज्ञानस कारकोऽर्थस्तसाद्ैधम्यादिदष्टान्तः । इल्येतचायुक्तम्, अत्रापि 
तुल्यत्वात । कारकादपीत्यादि अनुमानमपीति वर्तते | अशुमानमपि खार्थकारका- 
दनेकसादर्थाज्ञायते | कसात ?, साध्यसाधनधमोन्वयेकान्तवतः | पश्षधर्मसपश्षा- 
नुगमविपक्षव्याबृत्तिमत ऐकान्तिकात् , अग्निमान् प्रदेशो TIONS, 
अनित्यः शब्द्ः कृतकत्वाद् घटवत्, न नदीवन्नाकाशवदिति | कारकहेतुतेवानु- 
मानेऽपि तदर्थस्य | इतर आह-नासंचितानेकार्थजन्यत्वादनुमानेनेतत्साधम्यमुप- 
पद्यते | कसादसंचितानेकार्थजन्यत्वात् । अनुमानस्य सश्चितानेकार्थजन्यत्वाच 
प्रत्यक्षस्य देशकालमभिन्नसन्निहितासनिहितार्थविपरयं ह्यनुमानं तद्विपरीतविषर्यं प्रस- 
क्षमिति। अत्रोच्यते-ननु धूमादिरपि सञ्चय एव गृहीतोऽग्यादिकमणूनिव 
गमयति । नन्विति ग्रसिद्धालुज्ञापने, ननु धूमोऽग्निमत्विशिषटप्रदेशध्यश्चतुभूः 
तसङ्घातोऽन््रयन्यतिरेकसहितोऽग्निमः््विज्ञानं प्रदेशे जनयति, अणुसमुदय इव 
रूपविज्ञानं गमयति | अग्निने ज्ञानं जनयतीति ज्ञानोत्पत्तौ कारकत्याव्यभिचारा- 
दुभयत्रेति हेतुप्रत्यय इत्यादि | स्यान्मतम् | हेतुः प्रथयो निमित्तमालम्मनमि- 
व्यर्थः | असो धूमोऽनुमाने निमित्तमेधिपतिप्रलयः | कल्पनायां हेतोनिर्विकल्पं 
हि ज्ञानमधिपतिप्रत्यय॑ mend न तथानुमानमतो वेधम्योऽत्र दृष्टान्त इति चेत् । 
एवं चेन्मन्यसे, अत्र परेणेवोत्तरं वाचयितुकाम आह | अथ कथमित्यादि, इद” 
मसिद्ध द्रष्टव्यम् | कथं साधनानधिपतिधूम इनालम्बनमित्यर्थः। इतर आह- 
इन्द्रियाविषयत्वात् | हेतुप्रत्ययस्यार्थस्याश्यादिलक्षणस्य | आचाय आह-'“ननु 
सञ्चयनहेतुग्रययोऽप्यनधिपतिरिन्द्रियविषयत्वात् | परमाणुसश्चय एव प्रसक्षो 
ऽप्यनधिपतिस्तसादेव हेतोरिन्द्रियाविषयत्वात्सश्चयस्य परमाणुञ्यति रिक्तस्या- 
सत्तात इति विस्तरेण प्रागमिहितमेतत् । तसात्सर्वथा तुल्यसुभयं कारकत्वेनेति। 
तथा AY सामान्यगोचरत्वादनुमानवदम्रत्यक्षमित्येतसिन् साधने कारकहेतुत्व- 
ग्रतिपादनार्थः प्रपञ्चस्तुस्य इत्यतिदिशति । अनुमानं वेत्यादि । वाशब्दो 

“हृ व्याल डब ल बहिन 
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मया तत्तया खाग्रहरक्तमनसा खसमयप्रसिद्धनुपातिना नेष्यते । अत्यक्षत्वमेवे- 
ष्यते । ततस्तस्मात्साधम्योदजुमान वा Send सादनेकार्थजन्यत्वात | umi 
सामान्यगोचरत्वादित्येताभ्यामेव हेतुभ्यां प्रलक्षवदित्येते अपि द्वे साधने लेशे- 
नोन्नीते न स्फुटमिति । किं चान्यदेतसादेव हेतुद्र्यादिषयेक्यापत्तेः प्रमाणेक्य- 
मिति। अत आह-द्रयमप्येतदेकमेवेकलक्षणत्वात्खसामान्यलक्षणं ETT वस्तुविष- 
NST प्रमाणद्वयसत्युक्तविधिना प्रसक्तत्वात् | प्रसक्षमेवेक प्रमाणं तदुभयं खाद- 
नेकार्थजन्यसामान्यैकगोचरत्वात् | चक्षुरादिद्वाराजन्यप्रत्यक्षभेदग्रत्यक्षत्ववदतुमा- 
नमेव वा स्यात् ) तत एव कारणादूमकृतकत्वाचनुमिताम्यनित्यादिज्ञानानुमानवत् । 
इदानी वसुबन्धोः खगुरोस्ततोञ्थादिज्ञानं प्रत्यक्षमिति घुवतो यदुत्तरमभिदितं 
परगुणमत्सराविष्टचेतसा तत्वपरीक्षायां परमोदासीनचेतसा तु येन केनचिद- 
भिप्रायेण खमतं दर्शितमेव दिन्नेन वसुबन्धुप्रत्यक्षलक्षण दूषयता, तस्य पुनरर्थ 
योऽस्तु सोऽस्तु किं नोऽनेन ? | इदमेव तावदस्तु रूपादिष्वालम्बनार्थो वक्तव्य इति 
विकल्प्य विकल्पद्दये दोपजातं asa प्रक्रान्तम्, तत्तवापि समानमिति प्रति- 
पादयिष्यन्नयचक्रकारः सविरोषं तन्मतविरोधहेतु खबचनजनितमाह--- 

'अनेकार्थजन्यत्वाच्च खार्थसामान्यगोचरतायाम्' इलादि शिष्या- 
चार्ययोस्तुल्योत्तरत्वात् । खार्थ इति । नीठादिः स एव विकलसामाल्य- 
मनेकार्थजन्यत्वात् | अनेकार्थः परमाणवस्तञ्जन्यं नीलविषयं प्रत्यक्षमत इन्द्रि- 
यस्य सार्थ इति | एतस्याननेकार्थजन्यत्वाचच | सार्थसामान्यगोचरतायां 
यदाभासं तेषु ज्ञानश्चत्पद्यते | तथा त आलम्बनं रूपादय इति नीलपीता- 
दित्वेन ययैवाभासन्ते तथेवारम्बनमित्येतदिष्म्। किं कारणम् ? त एव नीला- 
दिपरमाणवो नारम्बनमिति चेत् , उच्यतै-प्रथेकै परमाणुरूपस्य वुद्धावस- 
निवेशात् | एकमेकं प्रत्येक परमाणूनां यन्नीलादिरूपं तस्यातीन्द्रियत्वादुद्वाव- 
सन्निवेशः | तखात्कि may? | gage तत्निमोसतयारम्बनमितेतत् प्रा, 
नीलादिरूपख तत्सञ्चदायात्मकत्वात्। एवं च सति परमाणुसश्चयनीलादिनिमोस- 
तयारम्बनत्वे सति Ter] एव ज्ञायते। तद्यथार्थसन्निकषोत् अक्षं प्रति यदु- 
त्पथते तद् ज्ञानं प्रयक्षमिति ज्ञानमथेन विशिष्यते | अर्थनेन्द्रियस्य सन्निकषोद्- 
त्पद्यमानं ज्ञानम्चं प्रति वृत्तेः प्रत्यक्षमिति ज्ञानेऽर्थस्य विशेषणता,सज्निकपोदार्श प्रति 
यो वर्ततेऽर्थः स प्रत्यक्षः | अर्थेन्द्रियसन्निकषादक्षं प्रति वृत्तेः प्रत्यक्षमितस्वादुप- 
aftaghraisay विशिष्यत इति । अत्रोत्तरमुच्यते-न तदुपपद्यते प्रत्यक्षं TAT- 
थस्यामावात्, एवं च सतीत्युच्चाय सञ्चयः प्रसक्तः इत्यभ्युपगम्य दूषयति-यसान्न 
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च सञ्चयोऽर्थः । किं कारणं ? नार्थः सञ्चय इति चेत् संब्रतिसच्वात् । संब्तिसत्तः 
मद्रव्यत्वात् | वान्ध्येयवत्, अत एतसात्कारणान्नासाधूत्पत्तिप्रत्यय इष्यते | 
उत्पत्तौ प्रत्यय आलम्बनप्रयय इत्यर्थः | सोऽसन्तान्नेष्यते | इतिशब्दो हेत्वर्थे | 
एतसात्कारणात्सोऽथा न विशेषणेन विशेष्यः | तसाहिशेषणविशेष्यत्वाभावात् | 
ज्ञानत्वप्रयक्षत्वाभ्युपगमहानिः । ज्ञान प्रत्यक्षमित्यतदभ्युपगतम् । विशेषणस्य 
विशेष्यस चार्थखाभावात्कि विषय ज्ञानं प्रत्यक्षं च स्यादिति dead, किं चा- 
न्यत्? | चक्षुरादिषु ज्ञानेषु अत इत्यादि, यावदनुमानविरोधः चक्षुरादीन्द्रिय- 
बुद्वयः खविषयनिभोसखरूपमात्रा एव ज्ञानत्वाइस्तुत्वात्सलात , तेमिरिकादिज्ञा- 
नवत् ,अतश्च्नुरादिविज्ञानेषु खनिमोसव्यतिरिक्तप्रमेयाभावः ततश्च तैमिरिकस्य 
केशोन्दुकमशकमद्षिकादिचन्द्रादिदशेनवत् सा त्वसत् प्रतिपत्तिरेव, असदवस्तु 
सद्वस्त्विति प्रतिपत्तितः,तसाद्वेतोरसत्सअतिपत्तेविंपयेयग्रतिपत्तेसस ज्ञानसाप्रय- 
षत्वं प्रसिद्मलातचक्रादिज्ञानवत् ,तेनाप्रत्यक्षत्वेन प्रसिद्धेन त्वया प्रतिज्ञातं तत्मत्य- 
षत्व निराक्रियते | तन्निराकरणादनुमानविरोध! | नसु प्रयक्षनिराकरणात्मयक्ष- 
विरोघोऽयं कथमनुमानविरोध? इति । अत्रोच्यते-स्वन्मतेन सपश्चधर्मस्य विपश्चस्यो- 
क्तालुमानेन निराकरणानिविकर्पकप्रसक्षत्वाभावात् HATTA येन निराक्रि- 
येत,यद्वा निराकुयात् ?। अतोऽनुमानविरोध एवायम् | किं चान्यत्। घटसंख्योत्क्षेप- 
णसत्ताघटत्वाद्याकारज्ञानानामपि प्रयक्षत्वप्रसङ्ग: | कथमिति चेदुच्यते-यथा तत्रे- 
दयादिदाष्टोन्तिकञुक्त्वा रषटान्ततत्साधम्यं च वर्णयति-यथा चात्र भवन्मतेन 
समानासमानानेकार्थजन्येन्द्रिखाथोत् समानेन नीलादिवणेनानेकेन परमाशु- 
सङ्कातलक्षणेनाथन जन्य इन्द्रियखाथो नासाधारणो बस्त्वमभिमतखलक्षणखार्थः 
कसात् ! तत्त्यक्त्वा तत्रानेकारथजन्यत्वात्। खार्थसामान्यगोचरं ज्ञानमिति वचना- 
द्न्यादशः खार्थसेष्टठत्ात् ताइशः खाथाद्यदुत्पद्यते ज्ञानमित्यमिसंभन्त्खते तदपि 
च तेमिरिकवदग्रमाणम् | तिमिरे मवं तैमिरं । यथा द्विचन्द्रद्शनं | तथा समा" 
नेनाप्यनेकवर्णमणिसमूहेन जन्य इन्द्रियखाथों मेचकस्तखादुत्पच्यमानं तदपि च 
तेमिरिकवदप्रमाणम् सात्समानानेकार्थाचखादत तेमिरिकवदग्रमाणम् । कृतः ? यसात्समानानेकार्थाचसादतथाभूताथोत्तन्नादिस- 
'क्ातजन्यसुत्पाद्यते | अतथाभूतार्थत्वमस्य संदतिसत्तम् | अत आह-समानास- 
भानानेका्थातथाभूतार्थान्रीलादिसङ्घातात् अज्ञप्तिततः | आहम्बनात्संइतिसतः 
प्रमार्थसदाकारो . नीलादिको लम्यते, यतस्त एव हि परमार्थसन्तः परमाणवो 
नीछादित्वेनाभासन्त इति । . तद्विषयं ज्ञानं नीलादि ग्रत्यक्षमिष्टं । तथा निराकू- 
तेम्यःः सत्पक्षत्वेन घटसङ्घाद्याकारेस्यो धटसंख्योत्वेपषणसत्ताघटत्वाधयाकारेम्यः 
ग्रसक्षज्ञानजनकार्थस्भ्सभ्यः कतमेन साधर्म्येण सधर्मभ्य इति चेटुच्यते-सुमा- 
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नासमानानेकार्थजन्येन्द्रियखार्थभ्य इत्येतत्सधर्मम्यः | किञ्चक्तं भवति ? समाना- 
समानानेकाथोतथाभूतार्थेम्यः परमार्थसदाकारो रूप्खते | नीलादिसङ्घातवदिति । 
अतस्तदुपसंहृत्य साधनमाह-घटः संयुक्तो वियुक्तः परोऽपरः स्पन्दत इत्यादि ज्ञानं 
TAJI । स च तद्विषयः प्रसक्षः स्यात्, संबृतिसदालम्बनत्वान्नीलादिज्ञानवत् | 
नीलादिज्ञानं तदर्थ न प्रत्यक्षे वा स्याताम्। संबृतिसक्षाद घटा दित्ञानार्थवत्। वाश- 
sga विकल्पार्थत्वात् | उभयत्र ज्ञानोत्पादकाथाविशेषसतत्समर्थयति। त एव हि, 
ते हि परमाणवो य एव घटादित्वेनाभासन्ते, य एवं नीलादित्वेनाभासन्त इति । 
एवसुभयोर्नीलादिघटादिज्ञानयोस्तुस्ये जनकत्वे THT एतन्नीलाद्याभासज्ञानं 
प्रत्यक्षं न घटाद्याभासमिति । खरुचिमात्रादन्यत् कारणं नास्तीत्यर्थः । ययैव 
हीलादि यावत्समुदितास्त एवाभासन्त इति । वुद्धावामासनसामध्याविशेषाच्च 
जनकहेत्वविशेषमेव दशयति | अत्र च यथा परमाण्ववयवसमुदायता च नीलम्रत्य- 
क्षावभासत्वात | ज्ञानस्याकारसञ्निवे्विशिष्टाः सामान्यत आभासन्ते। तथा घटा- 

दिज्ञानेष्वप्याकारविशेषेण सञ्चदितास्त एव भासन्ते, नान्यो घटो नामास्ति य- 
स्था भासेत | तथास्थेषु तेन प्रकारेण स्थितेषु रूपादिष्देच घट इति बुद्धिः प्रव- 
तते safer | एवं तथाखेष्देव परमाणुषु नीलादिरूपचुद्धिः प्रवर्तते IRAR | 
सर्वमुभयत्र तुल्यम्। अत्र परेणोभयोर्वैधम्मप्रदशनार्थमथोच्येत-नीलाद्सिसुदये- 
सादि। यावत्तदण्वात्मकत्वात्तथा सत्त्वादिति | नीलादिसञ्च॒दाये नीलादि- 
द्रव्यसदाकारः परमार्थसदाकारः स विद्यते । किं कारणं ? तदण्वात्मकत्वात्तषां नीला- 
दीनामण्वात्मकत्वात् | अणूनां द्रव्यसच्वात्तत्मत्यक्षत्वं न्याय्य | न्यायादनपेतं 
न्याय्यं युक्तमित्यर्थः! तद्विषयस्य च ज्ञान ग्रसक्षत्वं तत्म्रसक्षत्वं न तु घराधा- 
कार! | न त्वस्ति धटसंख्योत्क्षेपणाद्याकारोऽतत्परमाणुत्वात् तस्याकारस्य 
परमाणुत्वं तत्परमाशुत्वम् । न तत्परमाणुत्वमतत्परमाणुत्वमतोऽतत्परमाणुत्वात् | 
ततः किम् ?। तथाउसचात्तेन प्रकारेणासच्वारपरमाणुत्वेन तेषां घराद्याकाराणामस- 
ATG अत्राचार्य उत्तरमाह-एतच तुल्य्ुभयत्राविशेषात्परमाणुजन्यत्वादेव नीला- 
दिघटाद्याकारप्रत्यक्षयोः। यथैव तँस्मिन् रूपादिससुदाये घटायनाकारता 
तदनणुत्वात् | तस्य घटाद्याकारस्यानाकारता तस्याकारस्यानशुत्वात्तथासत्तादन- 
णुसच्चेन घटाद्याकारेणासत्त्वात् | अणुत्वेनेवास्वादेव रूपा्याकारस्यानाकारता । 
अनन्तरोक्तहेतोः सञ्चितसैन्द्रियिकत्वात्परमाणुसञ्चदायखेन्द्रिकलाचस्ैवालम्त- 
नत्वात् , असञ्चितस्यातीन्तद्रियत्वादत एवानालम्बनलात्तदनणुत्वाचय सञ्चितस्े- 
नद्रयकस्यालम्बनस्यानणुत्वाथाऽसत्वादनणुत्वादेवासत््ादन्यथाविषयत्तात्पर- 
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८२. नयचक्रपू | | सञ्चिताळम्बन- 

माणुत्वेनाविषयत्वादविपयत्वादेवानालम्वनत्वादत एवाप्रत्यक्षत्वात्। कि चान्यत् | 
पक्षान्तरापत्तिश्रेवम्-यदामासँ तेषु quer तथा न आलम्नमित्येवं पशष 
परित्यज्य यथा ते विद्यन्ते तथा न आलम्बनभित्यर्यं प्च आश्रितो भवति | 
पक्षान्तरगमन च वादावसानस्येति । कि चान्यत्-अस्मिन्मापि च पक्षे त्वयेव वसुबन्धु 
प्रत्युक्ता ये दोषास्ते तवापि स्युय सात्वयापे चायं पक्षोऽङ्गीकृत एव | कथमिति 
चेत्? तदशयति । यथा च प्रत्यक्षोत्पत्तिषीजसञ्जननाथश्चुक्तम् । प्रत्येक च ते 
समुदिताः कारणमिति । तत्रानेकार्थजन्यरवात् खार्थे सामान्यगोचरमित्यस्य व्या- 
ख्यायां पुनर्वसुबन्धु दूपयितुकामेनं विकल्पितः स एवार्थः। किं? यथा विद्यमाना 
अन्याभासस्यापि विज्ञानस्य कारणं भवन्ति तथा प्रत्यक्षस्थारम्बन् रूपादय इति 
ूर्वपश्षत्वेनेतयोश्च वचनयोरेका हरार्थत्वादसावपि पक्षोऽभ्युपगतस्त्वया । ततः 
को दोष इति चेत्? | एवमपि तत आठम्बनसतीन्द्रियस्वादिन्द्रियणोचराती- 
तत्वाद्गगनवदिर्द्रियज्ञानारम्बनं ग भवन्ति परमाणवः । कि चान्यदुसरदोष 
उच्यते-अम्युपगम्याप्येवविधाम्बनतायां चेत्यादि यावच्चदुत्तप्रत्यक्षारम्वनव- 
दिति । अन्यथाविद्यमानाः परमाणवोऽतीन्द्रियत्वेन विद्यमानाः समूहाभासस्यापि 
ज्ञानस्य कारणं भवन्तीत्येवंविधालम्बनतायां सत्यां धूमोऽग्नप्रत्यक्षज्ञानालम्बनं 
स्यात् , तथाविधमानत्वेऽन्यथामासस्यापि ज्ञानस्य कारणीभवनात्। धूमत्वेन विद्य- 
मानो धूमोऽझ्यामासस्यान्यस्याभासस्यान्याभासज्ञानस कारणीभवज्जुपलभ्यत इति 
पश्चधर्मत्वमस्त्यस्य तवदुक्तप्रत्यक्षारम्बनवदिति EET तस सपक्षानुगॅमनं दशेयति- 
यथा--त्वदुक्तस प्रक्षस्यालम्बनं परमाणवोऽन्यथाविद्यमानाः परमाणुत्वेन 
विद्यमानाः समूहाभासह्ञानस्य कारणं भवन्ति, तथा धूमोऽपि तत्साधम्योत्तज- 
नितङ्ञानारम्बनस्याभ्नेः ग्रत्यक्षालम्बनतया व्याप्तत्वालत्यक्षाठम्बनतामात्मनः 
साधयति। घूमनिमित्ताशिज्ञानं वा प्रत्यक्षं स्यात् ,तथा विद्यमानस्वेऽन्या भासविज्ञान- 
जनकारथोलम्बनत्वास्दुत्तम्रत्यक्षवत्तत्साधम्यादेव तावदुक्तप्रत्यक्षं महान् महार्थना- 
sers स्यात् धूमजनिताम्य र्थज्ञानवत् | कि चान्यत्-तसादेव हेतोश्चश्षुराद्यप्याल- 
म्बन स्यात् , एवमयमतिप्रसङ्गदोष एर्ववादिनः। यदि कारणमालम्बनं विज्ञानस्या- 
भासस्यापीष्ट ततश्चश्चुरादीन्द्रियाणि चक्षुरादि विज्ञानानामालम्बनानि स्युरन्यथा- 
विद्यमानत्वेऽन्याभासस्यापि विज्ञानस्य कारणीभवनाञ्चक्षुरिन्द्रियं चक्षुविज्ञानस्या- 
लम्बनं स्यादूपादिपरमाणुवचज्ज्ञानं वा चक्षुरिन्द्रियालम्बनं खात्तजन्यत्वे सय- 
न्याभासत्वारपरमाणुजन्यरूपविज्ञानवत् , एवं शरोत्रादिज्ञानानि | परमाण्वालम्बनम- 
भ्युपगम्यायं दोष उक्तः | न च ग्राहस्य नीलादेविषयस्येत्यादि, चक्षुरादि 
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सद्दतादिविचारणा | ल्यायागसाबुसारिण्यछङ्कतम् | ८३ 

मिग्नोद्यस्य नीलादेः समूहात्मकस्य विषयो गोचरः। सम्बन्धि चक्नुरादिविजञानं qur 
नीलादिपरमाणवो नालम्बनमन्यथा परमार्थतो विद्यमानत्वात् चक्षुरादिवत् , नीला- 
दिग्राह्मविषयज्ञानालम्बना न भवन्ति परमाणवः | यथा चञ्चुरादीन्द्रियाण्यन्यथा 
परमार्थतो नीलादिदरमाण्वात्मकानि सन्ति, अन्यथा,नीलादिज्ञानोत्पत्तो हेतुभाव 
बिश्रति नालम्बनानि तथा परमाणत्र इति, इतश्च परमाण्वालम्बनं न भवति चक्षु- 
विज्ञान तदसाधारणविषयत्वा्ठा तस्य साधारणविषयत्वाचश्लुविद्ञानल | असाधारण 
एकेको नीरूपरमाणुर्विपयोऽस्येति, तदसाधारणविषयत्तरं | तच्च सिद्ध Were च ते 
समुदिताः कारणमितिवचनात्, तस्मादसाधारणबिषयः्वाद्वा रसञ्ञान- 
वत् | यथा रसज्ञानमसाधारणविपयत्वान्नीलपरमाण्बारम्बर्नं न भवत्येवं चक्षु- 
विँज्ञानमपि | वाशब्दात्तन्नीलपरमाणवश्चक्षुर्निषया न भवन्यसाधारणविषयत्वात् | 
असाधारणाश्च ते विषयाश्च, रसज्ञानवत् रसज्ञान इव रसज्ञानवत् | यथा रसज्ञाने 
रसलक्षणोऽर्थोऽसाधारणविषयत्वात् त्वन्मतेनेव WTA न भव्ये 
नीलपरमाणव इति | 

इतर आइ--ननु च प्रत्येकमेव ते सञ्चुदिताः कारणमिलादि याबदन्धपङ्को 
च प्रयेकादशनवैलक्षण्यं नेति । ननु मया विशिष्योक्तं प्रत्येकमेव ते ससुदिताः 
कारणमिति | किमुक्त भवति ? | तथासन्त एव परमाणुत्वेन परमार्थसन्त एव 
सञ्चुदिताः परमाणवक्षुरादिज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वादालम्बनम् | किं कारणं? तदव- 
स्थानं ज्ञानोत्पादनराक्त्यभिव्यक्तेः, समुदाय अवस्था येषां ते तदवखाः | 
तदवस्था एव हि ज्ञानयुत्पादयितुं शक्ताः । सा हि ज्ञानोत्पादनशक्तिः प्रत्येक 
विद्यमाना नाभिव्यज्यते, सम्चुदायेऽभिव्यज्यते। को दृष्टान्तः ? चक्षुरादिपरमाणूना- 
मिव प्रयेकं रूपद्शनशक्तानामपि न सा शक्तिरभिव्यज्यते | सञ्चुदाये त्वमिव्य- 
ज्यते | तइददालम्बनपरमाणूनामपि विषयविषयिपरमाणूनां प्रत्येकं तब्यक्तीनाम- 
प्यसमुदितानां TAA तुल्यं दर्शयति। न ह्येक इन्द्रियपरमाणुर्विषयपरमा- 
णुर्वा विज्ञानमुत्पादयितुमलमिति, न तत्समुदायः प्रज्ञप्तिसत््तात् , नापि तेषामि- 
न्ट्रियविषयपरमाणूनां agent विज्ञानशुत्पादयितुमलम् । प्रज्ञस्तिसस्वात् | पर- 
मार्थतोऽसत्तादित्यर्थः | तस्ादेकमेकं प्रति कारणमावः, प्रत्येककारणता, तस्यां 
सत्यामेव प्रत्येककारणतायामणूनां सञ्चुदाये दशेनशक्तिव्यक्तिः । किमिव ? 
शिबिकावाहकसञुदाये वहनशक्तिवत् | यथा शिविकावाहकानां प्रत्येकं विद्यमा- 
नेव सा बहनशक्तिः सश्र॒दायेऽभिव्यज्यते | तथेन्द्रियविषयपरमाणूनां दशेनदृश्य- 
शुक्तिः वेघर्म्येणान्धपङ्को प्रयेकादच्नवेलक्षण्येन | यथान्धानां प्रत्येकम- 
सती दशेनशक्तिव्यक्तिसत्पङ्कावपि न भविष्यति | तथेन्द्रियविषयदष्टञ्यशक्तयो 
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८४ TATEN | | सव्चितालस्वन-- 

नाभविष्यन्, भवन्ति तु तसालल्येक॑ विद्यमानशक्तय एवेन्द्रियविषयपरमाणवः 
सञ्चुदायेऽभिव्यक्तश्षक्तयो भबन्तीति | अत्रोच्यते-नन्वेचमभ्युपगतनिराक- 
रणफलेवेय प्रत्यक्षव्यवस्था | अभ्युपगतं 'सञ्चिताठम्बनाः पञ्च विज्ञानकाया' 
इति तस्याभ्युपगतस्य निराकरणं फलमस्याः प्रत्यक्षव्यवस्थाया! | कुतः असञ्चि- 
तपरमाण्वालम्बनाश्रयणात् TS दशनशक्तिमतामिन्द्रियविपयपरमाणूनां दर्शन- 
शक्तिव्यक्तिरित्यस्यां कल्पनायां यन्न सञ्चिताः परमाणवश्वश्लुविज्ञानोत्पादन- 
शक्ता इत्येतदाश्रितं भवति पञ्चानां विज्ञानकायानामसञ्भितालम्बनत्वं तच्चाभ्युः- 
qd निरुणद्धि सञ्चितालम्बनत्वमिद् कर्पनान्तराश्रयणम् | किं कारणं ? प्रत्येकं 
शनशक्तिरूय दर्शनशक्तियुक्त « 

दशनशक्तिख्यापनात् शिविकावाहकसाधर्म्यात्त एव हि एः IAF- 
मिति भवति । स्यान्मतम्-नजु प्रत्येकशक्तानामेव सञ्चये तच्छक्त्यभिव्यक्तिरित्यु- 
क्तम् । आचार्य आह-सल्यमुक्तम्, एतदयुक्तं । कि कारणम् ! जनकानन्यथा- 
त्वात्। न हि ज्ञानस्य जनकेम्यः परमाणुभ्योञ्न्यः सञ्चयोऽस्तीति प्रागेतद्विस्तरेण 
प्रतिपादितम् | तसाजनकानन्यत्वात् सश्वयाभावात्मत्येकं दशनशक्त्यभिव्यक्तिः 
रत्यक्षव्यवस्यास्युपगतनिराकरणफलेवेयम् | अथवा जनकानामन्यः प्रकारोऽन्यथा 
तद्भाचोऽन्यथात्वम्, तत्प्रतिषेधो जनकानन्यथात्वं तसाञ्जनकानां-परमाणूनाम- 
तीन्द्रियाणामनन्यथात्तरादेन्द्रियकत्वव्यवस्थानाभावात् सश्चयस्याथान्तरभूतस्याभा- 
वादसति परमाण्वालम्बनश्रयणं तदवस्थम् , अथवा युक्तेषा कल्पना त्वयाश्रयि न 
खलक्षणविषयं प्रत्यक्षमिसेतत््रतिज्ञानसंवादित्वाचन्नि्वोदुकामेन | mere ते 
सम्न॒ुदिताः कारणमित्येतत््त्यक्षविषयसमर्थनवचनमादिप्रतिज्ञातेन तुल्यं वर्तत 
इत्यादिप्रतिज्ञातवत् | आदि्रतिज्ञाताचुरूपं या हि प्रतिज्ञा खलक्षणविषयं Tag- 
मिति सेतेन वचनेन निरुध्यते यसात्खलक्षणविषयत्वश्रतिसमाधानेन निर्वदणमेतत् 
खरक्षणविषयं प्रत्यक्षमित्यादो प्रतिज्ञाय प्रत्येक ते समुदिताः कारणमिति बुवता- 
ऽणूनां लक्षणत्वात् ग्रस्मवेक्षितव्याऽयोपायसाध्यसाधनसम्बन्धं हि वक्तव्यम्, 
अहो साधु, किन्तु पुनरत्र देवानां प्रिय ! भवतो दोषजातम् | किं तत् ? अने- 
कार्थजन्यखार्थसामान्यगोचरनिरसनम् । तत्रानेकार्थजन्यत्वात् खार्थे 
सामान्यगोचरमिति चोद्योत्तरपक्षपरिग्रहेण प्रत्यवेक्षितव्यार्थापायसौस्ित्यार्थनि- 
गमनवचनमनेन तु निरस्यते । अथ मा भूदेष दोष इति Taare 
मतनिगमपरिग्रहेण वा आदि्रतिज्ञातार्थनिरसनम्। वाशब्दस्य विलक्षणत्वात् खल- 
थणविषयप्रत्यक्षत्वं वा निरस्यते | अनेकार्थजन्यसार्थसामान्यगोचरता चोभयं 
वा निरस्यत इति । किं चान्यत् ? प्रसेकं ते समुदिताः कारणमिति वचनाद- 

१ मन्न" हा । २ OSTA. रा | 



सहतादिविचारणा | त्यायागसानुसारिण्यळङ्कतम् | € 

व्यस्ता इत्मेतदर्थादापन्ममिति तदेव पुनः सारयति। दोषान्तरेरनेकान्तवत् । 

इयोरन्तरयोरवखातव्यम | द्ववन्तौ दौ देशौ इयोर्देशयोरवखेयं | तैः परमाणु- 

भिरेकतः प्रलेकसमुदितै!, किमिव? अनेकान्तवत् अनेकान्तेन तुल्यं वर्तत इति 

अनेकान्तवत् | यथा द्रव्यान्तरपर्यायान्तरयोरवतिष्ठमानाः परमाणवः | त एव 
तत्समुदायश्रेति व्यपदिइयन्ते तथा प्रत्येकतायां चवखेयमिलनेकान्तसाधम्पै 

दर्शयति | चशब्दः समुचये । किं समुचिनोति ! | समुदायमुपरितन प्रत्येकतायां च 
समुदाये वावस्यातव्यमिति । अश्यभावाच तदशक्यशक्ते सञचुदायेऽभेः TET E 

नादि हादनखेहनायशक्यम् , अम्भस्तु खेहनहादनादि शक्यमशक्यं दहनादि । 

तदशक्ये शक्तः तदशक्यशक्तः प्रत्येकाशक्येड्शक्तः सञचुदायः, वाक्यार्थस्तु लोक 

व्यापिनोऽपि परमाणवः सङ्कातमेदपरिमाणापेक्षा एव चाक्षुपत्वादिभाजों भवन्ति 

नान्यथेत्युभयत्रं स्याद्वादिनो जैना यद्वदन्ति तदेव तवाप्यापन्नम् | इतः * 

सा्चात्तदुक्तत्तत्वात् | तथेव साक्षादुक्तम् | तत्तमेव परमाणूनां प्रत्येकं चक्षु 

ज्ञानोत्पादने न शक्तः सञ्चिताः शक्ता इति । एवं तावत्साक्षादनेकान्ताभ्युपगमः | 

अर्थापत्त्या वाभ्युपगत एव | अनेकैकत्वमृशगैतर्थसञ्चुदायपरिग्रहाच समिलेकी- 

भावे स वेकीमायोऽ्नेकस्य | इण गतो! | अयनं-गमनं गतिराय इति पयायाः । 

उत्कृष्ट आय उदायः संगतो भृशं आयः, समुदायशब्दस तत्परिग्रहात् प्रत्येक तेषु 

सप्षुदिता अनेकेकीभतभृशगतय इत्यर्थः कतलसाचचानेकान्तवादाभ्युपगसः । कि 

चान्यत्? इतरथापि चेषां gara एव न खाद। न्यायतोऽपीसर्थः | एततिज्ञान- 

समुदाय एव नस्यात् | प्रत्येकमभूतत्वाइन्ध्यापुत्रवदित्येष न्यायः। यथा A- 

भूतानां वन्ध्यापुत्राणां समुदायों नास्ति तथा परमाणूनामिति। न त्वयमन्यायः 

्रयेकमधूतत्वासिद्वेः परमाणूनामिति चेन्नेत्युच्यते- बौद्वैरेवोक्ता त्रयातिरिक्त" 

संस्कृतधणिकनित्यत्वाभ्युपगमेन सहासङ्गतिरस्य । यदुक्त वः सिद्धान्ते- qt 

बोध्यं त्रयादन्यत् संस्कृतं क्षणिके च तत् ।' इति । आकाशस्याप्रतिसंख्याग्रतिसं- 
्यानिरोधाख्यत्रयादन्य्र्ययजनितत्वात्संस्कृत,

 
संस्कृतत्वाच श्षणिकानित्य, 

शणोऽ्या्रीति श्षणिकं ध्षणमात्रमेचाय्य कालो न परत इति क्षणिकानित्यमेव । 

न कालान्तरावखाप्ये नित्यत्वम् | ढौकिकामिमतघटादिवत् | इस्येतेनाम्युपगमेन 
सह प्रत्येकं ते समुदिताः कारणमित्यस्याम्युपगमस् सज्भतिनोरित 1 किं कारणस् । 
प्रत्येकत्वप्राप्तानन्तरमेष विनष्टत्वात् | एकैकस्य परमाणोः खरूपलाभसमनन्तरमेव 
विनष्टत्वात् कः प्रत्येक सञ्चुदायः ! । को वा देश्ञतोऽत्यन्तं रूपादिभेदेन यावदन- 

मिलाप्यतथावस्थानं मि्मानानां प्रत्येकं माव इति सिद्धम् । प्रत्येकमभूतत्वं देशतः 
ne 
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८६, TITR, । | सम्ितालम्बन- 

कारतक्षावखान्तरा्राप्तेरिति । प्रत्येकत्वध्राधिरपि चेचं नेव निमूलत एव 
परमाणूनां, यापि प्रत्येकत्वग्रापतिः सापि चेवमुक्तविधिना नेवास्ति खरूपप्रासिमात्र- 
देशकालाग्रतीक्षित्वविनाशित्वादसच्वाइन्ध्यापुत्रवत्। यथा वन्ध्यापुत्राणां प्रसेकस 
TAKA प्राप्तिनास्ति तथा पस्माण्वभिमतानां तथानवस्यानानामभावान्न प्रत्येकत्व- 
TARR | सहोत्पाददोष इति चेत्, तेपां परमाणूनामसच्तमसिद्धं तथानवस्थानाव- 
खानानामपि देशैक्येन काठेक्येन सहोत्पादाम्युपगमात्चसादस्ति ग्रत्येकत्वप्ना प्रिरि- 
ATA न, तुल्यत्वात् परमाण्वसच्चस्य देशकालभेदोत्पादासखेन सहोत्पादासस्वस्थ 
gerer | विकत्पद्ये5पि योगपद्यासिद्धेः । इदमसिद्धं द्रष्टव्यम् । किं भूतस्य सहता, 
अभूतस्य? इति विकल्पद्वयानतिइचेरेव प्रश्न; | उभयथापि न घटत इत्युत्तरं वक्तुम- 
नसः। इतर आह-अभूतस्य सहतेत्ययुक्तो विकल्प; | एवं बूयादभूतस्य खपुष्प- 
सेव सतोऽसतो वा सहतेति, यतः स विकल्पः पूर्वपक्षे ते तसाळूतस्य सहतेति बूमः । 
अत्राचाये आह-त्वमेवेतद्रिकल्पद्वय 'तथावस्थाः प्रत्येकसञ्चदिताः कारणं परमाणवः 
इति बुवाणश्रिन्तय क एवमाहेति?। किं न एतेन १ यो अवीति स ब्रवीतु। यदि 
qa यदि तावद्धतख सहोत्पाद्ः | भवनानन्तरविनष्टत्वात् क्षणिकवादः | कुतः 
सहता ? | नास्त्यत्र कारणं सहत्वे कस्यचित्केनचिदित्यर्थः | उक्तवदित्यतिदेशात्। 
देशकालाभ्यामत्यन्तभेदे निरभिलाप्यखभावानां प्रत्येकत्वप्रापिरेच नास्तीत्युक्तम् | 
तथा तेषामसत्त्वापत्तेरणूनां कुतः सहतेत्यभिसम्बन्धः | प्रतिलञ्धमहत्त्वस्य चोत्पाद 
उच्यते त्वया | तत्तु सहत्वं योगपद्यमम्रतिलव्घमसत्त्वापत्तरेव तसात्सहोत्पाददोष 
इत्यपरिहारः | अथाभूतस्योत्पादो योगपद्येनेष्यते सापि सहता वो नोपपद्यतेडनि- 
शप्रसङ्गात् | किमनिष्टम्? बन्ध्यापृत्रसञ्ुदायोऽपि RARE | कुतः?  अभृतत्वा- 
दखितत्वादणुसम्गदायवदितीदं साक्षादनिष्टापादनम् , अणुसञ्चुदायोऽपि न स्यादभूत- 
त्वादखितत्वाइन्ध्यापुत्रसमुदायवत् । अभूतत्वमस्थितत्वं च हेतुद्वयं शून्यक्षणिकवा- 
दिनोः सिद्धत्वादुक्त सन्तानादिति चेत् | स्यान्मतम्-अभूतत्वमस्थितत्वं चेष्यते तेषां 
तथापि जन्मिनाशसन्तानसाध्यावच्छेदात् खितत्वमस्त्यतः सहोत्पादादोष इति । 
एतञ्चायुक्तं | यस्मात्सोऽप्येवमेव, सोऽपि सन्तानो भूतो वा स्यादभूतो वा? 
यदि भूतः इतः सहता? उक्तवत् भवनान्तरविनष्टेम्योऽन्यख सन्तानस्याभावात् । 
अस्ति चेचह्विलक्षणो नित्यान्य इति सर्वेक्षणिकम्रतिज्ञाहानिः, अथासूतो वन्ध्यापुत्र 
बदित्याचभिदितदोषाक्रात्पमेव। अथोच्येत वाक्यवस्तुतत्ववेत्यादि यावत्ततो भिन्नम- 
खीति। अथेत्यचिकारान्तरे। अथ सहतालम्बनविषयज्ञानपश्षे कल्पिताकल्पिता ST- 
पत्तयो विफला मवन्ति सदोषाश्रेति तं परित्यज्येदमुच्येते | सर्व एवैष विरोधसं- 
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सद्दतादिविचारणा | न्यायागमाइुसारिण्यङ्कृतम् | ८४ 

केशो बाह्यवस्तुतत्त्वपतिपत्तिजनितो वि्ञानाद्वाह्यं वस्तुतत्वमस्तीति प्रति- 
पत्तो सत्यां जायतेऽयं Tara! | यदि परमाणद आलम्बन तवो5्तीन्द्रियवसश्ि- 
तालम्बनत्वाद्यभ्युपगमविरोधः | अथ समुदायो5सत्त्वात् खपुष्पददनालम्बनमेव | 
प्रत्येक ते समुदिताः, खबचनविरोधादिदोषः । प्रोक्तन्यामेनेत्येवमादिविरोधोद्धा- 
बनजनितेन चिचसंक्ेशेन किमर्थं वाच्यामहे ? । एबं तु सर्वदोषविनिशक्तमिदं 
कट्पनान्तरमाश्रयामहे विज्ञानमात्रकमिदं त्रिभुवनम् | यदुक्त 

थ्योः क्षमा वायुराकाशं सागरः सरितो दिशः । 
अन्त/करणतक्तख भागा बहिरिव खिताः ॥ इति | 

न द्रव्यसंवृत्या, न पुनरेतस्यां कल्पनायामेवंविधः awash, यत् इद 
संब्ृतिसदिदं परमार्थसदिदमैन्द्रिकमिदमतीन्द्रियमित्यादि विकरप्यमानं विज्ञाना- 
अयतिरिक्तमर्थजातमिच्छतां स्यात् । ag तत्ततो भिन्नमस्ति तसादनर्थको विचार 
इति । अत्रोच्यते--नज्नु देवानां प्रिय! त्वन्मतवदेव विज्ञानवादविभ्यसंनार्थोऽ- 
यमारम्भः | यथेदं कल्पनापो्ं प्रत्यक्षमित्येतख त्वन्मतस्य तत्संवादिनो बुद्धव- 
चनस्य च विध्वंसनार्थाऽयमारम्भः। तथा विज्ञानमात्रवादविध्वंसनार्थाऽप्ययमेवा- 
रम्भः | त्वत्तीर्थकराभिहतत्वात्तस्यापि । अथवा पत्परमार्थत्यात् | तत्म्तिपादनार्थ- 
त्याच सर्वदेशनानां बौद्धानां तद्विध्वंसनाथ एवायमारम्भः। एतदपि ग्रमाणामावा- 
दयुक्तमिति ame ग्रमाणाभावश्च प्रमेयाभावादिति स दोषः स्थित एवेति दशयति | 
निछतु तावदित्यादि | तं चोपायेन दर्शयिष्यन्नाह-चाह्यार्थभावे विज्ञेयत्वामावः । 
तस्य विज्ञानमात्रत्वात् विज्ञेयत्वाभावे च तस्य विज्ञानत्वमपि नास्ति । विजाना- 
तीति विज्ञानम् । किं विजानाति विज्ञेयाभावे? ततः प्रमेयत्वाभावात् प्रमाण- 
त्वामावः TATRA शेयज्ञान ग्रमाणप्रमेयत्वविलक्षणं खपुष्पवत् | कि wenn 
नामेसेष दोषो दुनिवारः । स तावत्तिष्ठतु | इदं तावदसित्वाभ्युपगमे वा नान्यथा 
विचायेते | विज्ञानं हीलादि । हिशब्दो इष्टार्थे । इष्टं हि लोके विज्ञानं 
ग्रत्यक्षादि प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणे विज्ञाने आदिग्रहणात् संशयविपयैयानभ्यव- 
सायलक्षणानि च विज्ञानानि प्रमाणाभासाभिमतानि | इदमसि त्व प्रष्टव्यः । तत्र 
Rat कतमत्तव विज्ञानमात्रमिदं सर्वत्रैकधातुकमिति नेकमपि विज्ञानमात्रं भवती- 
त्यभिष्रायः। ब्रुयास्त प्रत्यक्षविज्ञानमाचमिति तत्र तावत्मत्यक्षविज्ञानमात्रं qui- 
वमवस्यत्वात् | तस्स प्रत्यक्षविज्ञानस्येवमवस्था यथासाभिर्व्याख्याता “न रूपादि- 
विषया न सम्ुदायविषया न चक्षुरादिनिमिचा संवृत्या परमार्थन वा युज्यत' इति 
तसान्न प्रतयक्चषविज्ञानमात्रम् । स्यान्मतस्-अनुमानविज्ञानमात्रमिति। तदपि नाजुमा- 
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८८ सयचक्रम | [ सम्वितालम्बन-- 

नविज्ञानमात्रम ! कि कारणम् !, तस्यापि तत्पूर्वकत्वात्,तस्थप्यनुभानस्य पूर्व- 
कत्वात् । प्रत्यक्षपूर्वकत्वात ग्रत्यक्षपूर्वर्क हि खानुभवोत्तरभाविविकल्पात्मकमविक- 
ल्पज्ञानसमनन्तरजन्मानुमानं मानसमनिन्द्रियमयोगि मानसप्रत्यक्षपूर्वकमेवेष्यते | 
Taq प्रत्यक्षस्थापि RA कुतोञ्चुमानसिद्धिः ! अतो नानुमानमात्रम् , अत NE- 
तदसिद्धावसिद्धिरतन्त्वपटवत् । यथा तन्तुपूर्वकस्य पटस्य तन्त्वसिद्धाव- 
सिद्धि! | तत्पूर्वकत्वात् , तथा प्रत्यक्षासिद्वावसिद्धिरनुमानख । एवं तावअमाणवि- 
ज्ञानमात्रत्वासिद्धि! । एवं de संशयभ्रान्यादिकर्पनाविज्ञानमात्रमस्त । तदापि 
संशयभ्रान्त्यादिकल्पनादिमात्र वा, न संशयमात्र न आन्त्यादिमात्रमादिग्रहणान्र 
खप्मानुभवालुभूतानुकारमात्र न तेमिरिककेशोण्डुकाद्याकारमात्रम्) सर्वस्या 
कल्पनात्मकख प्रमाणाभासस्यान्त एव प्रल्यक्षपूर्वकत्वादेव तदसिद्धावसिद्धेः | 
स्यान्मतम्-अनध्यवसायमात्रमस्त्विति । तदपि न, अनध्यवसायभात्रं नासंचेतित 
वाव्यक्तसुखदुःखादिखरूपमित्यर्थः | किं कारणम् ? अविग्रहात्मकत्वात्तश्य | 
नहि तदत्यतासंचेतितं नाम ज्ञानमस्ति | यद्यप्यव्यक्तज्ञानमस्त्यपटुत्वात्तद्थ विग्र- 
हात्मकं न भवत्यतो विज्ञाममेव न मवति यसाढिजानातीति विज्ञानमिष्टम् | 
तच न किश्चिद्रिजानातीति नानध्यवसायविज्ञानमात्रम्। तस्मान्न विज्ञानमात्रं 
प्रमाणम् | प्रमाणाऽ्मावित्ञानेष्वनन्तमावात्कतमदिज्ञानमात्रमिदं सर्वम् ? एतेभ्यश्च 
विज्ञानेभ्यो व्यतिरिक्तस्ान्यविज्ञानस्याभावान्न किञ्चिदेतद्िज्ञानमात्रं सर्वम् | 
इत्यलमतिविकाशिन्या संकथयेति | संक्षिप्योपसंइरति । प्रत्यक्षलक्षणस्य सर्वथा 
दूषितत्वात् । इतरथा झथापि दूषणवचनप्रपश्चस्थ नेकस्यावकाशोऽस्तीति। एवं 
ताबदिशेषेकान्तवादिना कल्पितं लोकिकप्रत्मक्षविलक्षणं प्रत्यक्षं न घटते । खब- 
चनव्यपेक्षाक्षेपदुस्तरविरोधत्वात्। अनयैव च दिशा खवचनव्यपेक्षेवाक्षेपो द्रष्टव्य 
इति वाक्यशेषः | एषोऽतिदेञ्ञः कस्यचित् | अविशेपेकान्तवादिनोऽपि । अपिश- 
ब्दादनन्तरोक्तस्य विशेषवादिनो5संभवात् | उभयवादिनोऽपि । तत्र यद्विशेषवा- 
दिनः प्रागुक्तं दोषजातं कल्पनापों प्रत्यक्षमिच्छतः कल्पनात्मकमेव हेतुपरम्प- 
रया परिपाव्या ग्रयक्षवमनुमानस्ुभयेक्यं सङ्करः | अभावमनिर्देश्यत्वमखलक्व- 
णता च कारकज्ञापकाविशेषापादनादमिथानार्थन्यपदेश्यता च । WAT 
कल्पनापोढतामभ्युपेत्यादिखसामान्ययोलेक्षणयोरभावाचक्षुपो रूपस्य तद्विज्ञान- 
जी = E eee vini तदिशं 

--सर्वसवोत्मकतायामित्यादिना यावदन | एवं हि लक्षणद्षणा- 
तिदेशः ‘at सवोत्मकमित्यविशेषमिच्छतः साइथस्थापि, सर्वात्मकेकस्थ वस्तुनो 
रूपरसादिभेदेन श्रोत्रादिभेदेन च विकल्पयितुमश्यत्वादिशेषेकान्तवादिन इव 

१ WWE GU RETI | 



सहेतेतिविचारणा | न्यायागमाङुसारिण्यलङ्कतम् । ८९ 

निर्विकरपपरमाथपरमाणुभात्रसाधम्योदविकस्पकमविकर्पकत्वा्यथा पूर्व प्रत्यक्ष- 
लक्षणोदाहरणवाक्ये दोपाश्रक्षुनंव चक्षू रूपं नेव रूपं विज्ञान नव विज्ञानमित्या- 
दयः | तथा श्रोञादिवात्तः प्रत्यक्ष आजलकूचक्षुजिद्वाप्राणानां मनसाधि- 

छिता वृत्तिः शब्दस्पशरसरूपगन्धेषु यथाक्रमं ग्रहणे वतमाना प्रमाणं प्रत्यक्षः 
मिति gma: सषसवात्मकत्वे निर्विकर्पत्वाद्विभामाभावात् कि श्रोत्र यन्न त्वगा- 
दिभ्यो विभक्तं ?, किमश्रोत्रं त्वगादि यच्छोत्राहिमक्त ? यच्चोक्तं श्रोत्रादीनि तत्र 
क आदिः? | सवोत्मकेकवस्तुत्वे प्रथमद्वितीयाद्यन्योऽन्यापेक्षविभागाभावात् | को 
नामादिमं ध्योऽन्तो वा ! का बृत्तिलेषां श्रोज्रादीनां पूर्वमवृत्तानां VTE! | कालमे- 
देनावस्थान्तरत्वेन च विशिष्टा का वृत्तिबेत्युपरमलक्षणा विभागाभावादेव । किं प्रति 
कतमोऽन्यो भावोऽन्यमपेक्ष्य ते प्रथक्षसित्युच्यते । नपुसकलिङ्गस्याव्यक्तगुणस- 
न्देहविषयत्वात् | किं प्रतीति प्रश्नः । किं प्रति सर्वसवोत्मकत्वेककं नापेक्ष्यते । 
किमक्षमिन्द्रियं यद्विषयव्यतिरिक्तं श्रोत्रादि परस्परव्यतिरिक्त वा ?, किमनक्षमि 
न्ट्रियच्यतिरिक्तं विषयो रूपादिः परस्परतो वा? | इतिः प्रदशने | इत्थं विमागाभावा- 
द्विभागेन रक्षणप्रणयनं खबचनव्यपेक्षाक्षेपटस्तरविरोशनादिग्रहणास्कि शब्दादि किं 

किमधिष्टेयं ? केनेति ! किं चान्यत्। त्वन्मतेनेव ्रत्यक्षलक्षणायोगः। यदुक्त 
लोकशाखने-'न हि वस्तुखतस्तसाक्षा्जतिपत्तिः प्रत्यक्षा वस्तुनः’ |e तच्चमसाधा- 
रणमात्मीयं रूपं वा तस्य साक्षात् प्रतियत्तिन व्यवहिता AT | प्रत्यक्ष तत्तु त्वन्म- 
TAL | तच्वेचंलक्षणं प्रत्यक्ष त्वन्मत इव त्वन्मतवत् | यथा सर्वसवोत्मकत्वे त्वन्मते 
शरोत्रादिवृत्तेः सर्वेसवोत्मकवस्त्वेकदेशशब्दादिविषयत्वात्ससुदायरूपत्वाइस्तुखत- 
स्वस्य विमागाभावाच्छ्रोत्रादिवृत्तिन सम्भवतीत्युक्तम्, तथा तस्य॒ निर्विकल्पस्य 
वस्तुनो वस्तुखतस््साक्चातग्रतिपत््याभिमतं ठोकिक सामयिर्क च प्रद्मक्षल॒क्षणं न 
घटते | निर्विकल्पत्वात् सिद्धेः | नेत्र तन्निविकस्पक ग्रत्यक्षं शब्दादिविभागविक 
ल्पविषयित्वात् , अविमागरूपं च सर्वसवात्मक वस्तुखतत्वम्। तद्विषय च तन्न 
भवति । ततश्च कल्पनात्मकं | कल्पनात्मकत्वादिभ्यो ्रान्त्यादिवन्न प्रत्यक्षमिति 
वर्तेते । कल्पनात्मकत्वान्निरुपणविकर्पात्मकत्वादालम्बनविपरीतभप्रतिपत््यात्म- 
कत्वादध्यारोपात्मकत्वादसामान्यरूपविषयत्वात्तदतद्विषयबवत्तित्वात्सदसदभेदपारि 
ग्रहात्मकत्वात् सर्वथा साधारणार्थत्वात् आन्तिसंशयाचुमानादिज्ञानवदिति । 
सञ्चितालस्बनस्थान उत्तवदिदादि यावन्नीलादिष्वभावादिसनेनातिदिष्ट- 

, ग्रन्थार्थमावनोपायदिकप्रदर्शने करोति--मा भूठथामोड इति | AER सञ्चिता- 
ठम्बनखानेऽसाभिरुक्तं परमाणुनीलादीनां सञ्चयसामान्यं संद्रतिसत्वादसदिति | 

१ नादि? श । २ Gere? क-ख | 
न० Wo १३ 



९०. नयचक्रम | [ सञ्चितालश्वन- 

इह तु तद्विपरीतं स्रदायपरमार्थत्वम् । मीलादिसंद्वतिस्ं, संवृतिसन्तो नीलादय 
ऐन्द्रियाः । न परमार्थसत्सधुदायः | कि कारणं ? तस्य रूपाद्यात्मकत्वात् | तदेक 
देशभूतस रुपादेरपरमार्थयतोऽप्यविभासावसस्य एकस्यासरवस्यालम्पनस्यासञ्चित- 
बत् । न ्कोऽसर्वः कदाचिदालम्बनं रूपं रसः शब्दों यथाऽसञ्चिताः परमाणवः 
पूर्वस्मिन् वादे नेन्द्रियिकाः। एवमस ञ्वितवदस्मिन् वादे लोकठोकी त्तरव्यवहारप्र यक्षा- 
भिमतेषु घटादिए नीलादिषु चाभावान्न ai तद्विपय ज्ञानमि्यमिसम्बन्धः | 
aaa भवति ? रूपादयः सर्वकात्मरूपा एव सन्ति न प्रथक्स्रूपास्ततस्तद्विपर्य 
ज्ञानमभावविपयत्वादग्रत्यक्षं वन्ध्यासुतादिविपयज्ञानप्रयक्षवदिति | अनया दिशा 
यदाभासं werd न नोऽक्षिविपयेऽस्ति । न तदाभास प्रयक्षमित्यादि विशेपे- 
फान्तवादिनं प्रति योऽभिहितः प्रपञ्चः स॒ सर्यो योज्यः | तथा सम्भायनेऽपि 
चेत्यादि | रूपादेरेक्य सत्वरञस्तमोगुभसाम्यावखानलक्षणप्रधाना्यपदार्थत्व- 
सम्भावनेऽपि नेव तत्साम्यावखानं शब्दादिभेदेकसवोत्मकत्वाभावरूपं सम्भाव्यते । 
सम्भाव्यमानेऽपि च तसिन्नव्यक्ते तस्याव्यक्तस्यातीन्तद्रियत्वादालम्बनत्वान्ुपपत्ते- 
अक्षुरादिविज्ञानानां रूपादिसद्वाव आलम्बनमिति ग्राप्तम् | ते च रूपादयः प्रसेकं 
परमार्थतोञसन्तः | इतिशब्दो हेत्वर्थं | इत्यतः कारणाइूपादिसङ्घातारम्बनत्मात्तेषां 
प्रसेकं परमार्थसत्ताभावान्न विषयता । रूपादयो न चक्षुरादियिपयाः परमार्थतो- 
5सच्चाद्वन्ध्यासुतवत् | रूपादिविपयं वा न प्रत्मक्षम । परमार्थतोऽ्सद्विषयत्वा- 
दन्ध्यासुतज्ञानवत् । तसादयोनिबीजग्रक़्तिबहुधानेकग्रधानाव्यक्तादिपयोयार्यं 
यद्वस्तु तदतीन्द्रियत्वादग्त्यक्षम् | यदिन्द्रियविपयं तत्परिणामभेदे सङ्घाते रूपादि 
न तत्परमार्थसदित्याधशेषं विशेषेकान्तवादिमते यथाभागं यो यो भागो यथा- 
भाग तद्विपययेणाविशेषैकान्तवादेऽत्र यद्यत्र घटते तत्तथानुसल योज्यमिस्यतीतं 
Tears सारयति। तद्योजनोपायदिम्मात्रप्रदशनार्थमप्याह- भेदाभेदसंग्रति- 
परमार्थस्थानव्यवस्यापनयेति । ये तत्र भेदरूपाः परमाणवः परमार्थसन्तस्तत्र 
TIAA सर्वसवोत्मकपरमार्थवादे यस्तत्राभेदः परमाणुसमुदायः संवृतिसन् 
सोऽत्र परमार्थसन्नित्वनया व्यवस्थापनया योज्यम् | पुनरुत्तरोऽपि ग्रन्थो योज्य- 
स्तद्यथा-सर्वसवात्मकेकरूपान्तराविविक्त्वतच्वे रुपादिसत्वादिसंघात इन्द्रियस- 
fame आठम्बनविपरीतेकरूपेयं प्रतिपत्तिः | व्यपदेञ्यानेकात्मकनीलरूपविषया 
न च हेत्वपदेशऱ्यपदेश्येपा | यतः सवोत्मकग्रहणापदेशेन धूमेनेवाग्निसामान्यः 
बंदू गृह्यते नानिर्देश्यरूपस् । किं कारणम् ? ततोऽन्यत् कल्पितमेकं रूपम् । ननु 
सपेय कारकहेतुत्वेनांपदेशः । प्रत्यक्षप्रतिपत्तेने धूमवत् | ज्ञापकहेत्वपदेशतयामनेरि- 

१ ga? क-खं | २ “asa? ग । | 
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सहतेतिविचारणा | न्यायागमानुसारिण्यछड्तम । ९१ 

C ७4 रु 

वाथोन्तरखानेकरूपत्वस्थ | नन्विदमस्येवाथेस्य प्रदशनाथ प्रस्तुतमसख्राभियदिदं 
प्रत्यक्ष स्यात् कारकादेव खाशदालम्बनाद्वेतोजायेत दाहानुभववलात्यक्षत्वादव्यवहि- 
तप्रतिपच््यात्मकत्वात् प्रत्यक्षस्य खलक्षणविपयत्वादनध्यारोपात्मकृत्वादिति यावत् | 
अपि च कारकतापि सर्वस्य नव तत्र डितीयचन्ट्रवत्परबाथतोऽमच्चादडरूपात्तद्व्या- 
वृत्तिव्यवथानमात्रताल्लोकवत सरवसच्वे विशिटोऽपदेशो व्यपदेशो ग्राह्मादन्यस्तन 
व्यपदेशेन प्रमेयं व्यपदेश्यमनुमेय न Nerd धमानुमेयाशिवदकारकतायां कारक- 
तायां वा वस्तुनः पितृधूमादिवत् । अभिधानाव्यपदेश्यानेकात्मकत्वे अपि च 
नेवानुमिताभिवदेवेकानेकविपयत्वान्नीलस | du नीलरूपनिरूपण बिकल्प; 
प्रतिपरमाणु परस्परप्तिभिन्नखतलानेकरूपरुपकतलंकगमा ध्यारोपत्सवसवो त्मके- 
करूपवस्तुरुपाधनेकरुपाध्यारोपाद्वा रूपान्तरसामान्यरूपविपयत्वात्तदतदिपयदूत्त- 
त्वादनपोहादपोहाद्वाम्यनुमानवत् तत्सामान्यात्मकेनेव परमाथेखितसञ्चयप्रज्ञपि- 
नीलाणुमेदपरिग्रहात्मकत्वात्साधारणाथविविक्तकल्पनात्मकत्वान्न प्रत्यक्षमम्रत्य- 
यात्मकत्वाच्छव्दाश्रावणत्वप्रत्ययवत्। संदृत्यतीन्द्रियत्वाभ्यां डि न नीलादिषु 
न च सञ्चये कारणता तथा ग्रतिपत्ति प्रति अनुमानज्ञानमपि च तत्र अतिपूयते | 
सम्बद्धगृहीतय्यान्यथा प्रतिपत्तेबिरुद्धवदिति सभानमेतत्कल्पनात्मकत्वात् | अन्य- 
दपि यथासम्भवं तत्यक्रियापतितशुक्त्वा यदुभयोः सामान्यं तत् सव योज्यम् | 
एवं तावत् विशेषाविरेषेकान्तवादयोः खवचनव्यपेक्षाक्षेपदुस्तरविरोधत्वात् ठोकिक 
ग्र्क्षविलक्षणं प्रत्यक्षं कल्पितमपि न युक्तमित्युक्तम् । नानात्वकान्तवादेऽपि 
सामान्यविशेषयोरयुक्तं प्रत्यक्षमिति वर्तते | कीदशं वा तत् प्रत्यक्षं कथमयुक्त 
वेति ? | आत्मेन्द्रियमनोऽर्थसन्षिकषाद्यन्निप्प्यते तदन्यत् । आत्मा 
मनसा मन इन्द्रियेणेन्द्रियमर्थनेति चतुष्टयत्रयदयसन्निकषादुत्पद्यमानं TATA 
सेतदपि नानाखैकान्तवादिनां मतं द्रब्यादिविनिस लत्वात्किसादीनि न प्रत्य- 
क्षम् । द्रव्यमादियेंषां ते इमे द्रव्यादयो द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाः अद्र- 
STA खपुष्पवन्न स्युः, एवं शुणेभ्योऽन्ये न स्युरणुणस्वादकर्मत्वात् कर्मणोऽन्ये- 
ऽसामान्यत्वात्सामान्यतोऽन्येऽविशेषत्वाडिशेपेभ्योऽन्येऽसमवायत्वात्समवायादन्ये 
निमूलत्वा्च खपुष्पवत्सर्वे, तस्य निमूलत्वं चापरिणामित्वाद्वन्थ्यापुत्रबद्तोऽस्ता- 
दात्मादीनामात्मनोऽक्षाथोभावे किमात्मादि यत् सन्निकपात् ज्ञानय्चत्पद्येत? कस्य 
तदात्मद्रव्याभावात्कि तहुणाभावात् । इतिशब्दो हेत्वर्थं | राजपुरुषोञ्सीति न 
बिभेमीति यथा तथा इति न प्रयधमासादिद्रव्याणाँ ज्ञानादिगुणानां चाभावा- 

१ यदीह ग । २ निया । ३ तन्न क-ख | ४ च ग-क | ५ वाद्निमन्त? ग । 

६ ASAT, द्रच्येभ्मोऽन्ये इति भाति । 



९२ TOE | [ ट्रख्यार्थिकप्रथम-- 

arta ग्रत्यक्षमित्यर्थः | तेपां चात्मादीनामन्पथा परमाथतो विद्यमानानामने- 
कारतात्मकानामेकत्वसेव, यावत् कल्पनादन्यथाध्यारोपात्कल्पनात्मकत्वादिभ्यो 
हेतुभ्यो भ्रान्त्यादिवन प्रयधथिति पूर्वोक्तं तदेव व्याचष्टे ~ द्रृब्थरूपादी सादि 
यावत्कल्पनात द्रव्यग्रहणेन वृथिव्यादीनां तस्फरिषसानां सर्वशुणानां गुणग्रहणेन 
भवनग्रहणेन सत्ताया विशेषग्रहणन गोत्वादीनां यावदन्त्यविशेपस्य | कारणग्रहणे 
नावयवादिद्रव्याणां संयोगादिगुणानां कमणां च ग्रहणम् | कायग्रहणेन ANR- 
द्यवयंविद्रव्याशां चित्रादिगुणानां च ग्रहणम् । तत्र परमार्थतः संशासंश्च पदार्थाऽ- 
नन्तरोक्तो द्रव्यादिस्तस्यानेकान्तः up द्रव्यमपि रूपाद्यापि भवनमपि विशेषोऽपि 
कारणमपि BAA | तस्य तशान्यतमेकान्तकरपना तदतच्चं द्रव्यमेव गुण एव 
कमेव भवनमेव विशेष एव न तत् स्वतत्वमपीति | तस्तात्कल्पनात्मकर्त सिद्धम् । 
ततः कल्पनात्मकत्वादिभ्यो भ्रान्त्यादिवदप्रत्यक्ष, कल्पनात्मकत्वादयः प्राशुक्ता- 
ऽध्यारोपात्मकालम्बनविपरीतग्रत्ययत्वादयः। अतः सर्यप्रमाणाविरोधीयादि। 
याचड्विधिरिति | अत इत्यनन्तरोत्तसवापपत्तिप्रपश्चतो sare प्रतिज्ञातं यथा 
होकग्राहमेव चस्त्विति तन्निगमयति। सोपपत्तिकं सर्वममाणाविरोधितच्व- 
व्यवद्दारसमवस्थालोकपरिग्रहणवदेवेलि। प्रत्यथातुमानागमप्रमाणेरनवधा- 
रितकारणकारयाभयानुभयात्मकं तस्य तथ्य वस्तुनो भावस्तमविरोधि तसिसत्ते 
तत्वस्य तत्वेन वा व्यवहारस्तस्मिन् समवस्था यस्य लोकस्य तस्य लोकस्य परिग्रहः । 
स सर्वग्रमाणाविरोधितत्वव्यवहारसमवस्थालोकपरिग्रहस्तइत्तन तुल्यं वर्तत इति। 
एवेत्यवधारणे | re लोकपरिग्रहवदेव सामान्यविशेपो न तु सामान्यमेव विशेष 
एव परस्परं भिन्नावमिन्नावेवेति वा यथा aay कल्पिताविति। अथवा सर्वे 
प्रमाणाविरोधिनि तत््वव्यवहारे समवस्था यस्य स लोकः सर्व्रमाणाविरोधितच्वच्य- 
वहारसमवय्थस्तस्य परिग्रहवदेव सामान्यविशेषो नान्यथेति यथा प्रतिपादितं लोक- 
वदेव घटादिविषयाविति। यथा लोके घटादिभवनमेव सामान्यं । विशेषश्च 
द्रव्यक्षेत्रकालभावरूपभवनाविशेषाविशेषा भ्यामुक्तविधिना कायेकारणादिभेदेन वा 
नियतो सर्वत्र न मयोद्येयनवधतखभावौ । इति विधिः । इतिः ग्रदशने । एवं 
RARA विचारितो यः पृथगुदिष्ट; pug च वेदनादिभिरपि लोकप्रमाणक आज्ञा- 
निकवाद उपजीव्यत इति । नयानामेफेक्य शतधा भेदात्सप्रनयशतान्यथों 
व्याख्यायन्ते, तेषां पुनश्चतुधो संक्षेपः | क्रियाज्ञानविनयवादसमवसरणवचनात | 
तत्रोक्त तेऽज्ञानिकवादः। 'किंचित्न ज्ञायते, को वा । एतद्वेद ! किं वाऽनेन ज्ञातेने 

१ “नामेकात्तासेतया क-ग । २ “दन्य? क-ख । ३ भहणात् ग। ४ “स BTA ग 
५ एव कस्ले i 



भेदक्षानवादः ] म्यायागभाशुसारिण्यछङ्कूतम् | ९३ 

त्यशक्यप्राप्यफलत्वास्याँ वस्तुत्वविचारो न युज्यते, क्रियाया एवोपदेशोऽतः 
श्रेयानिति लेशेनाम्युपगतत्वायस्यायमन्यभेद इति तस्यैव ज्ञानवादस्यान्योऽयं भेदः। 
कतमोऽसी भेदः ? । सर्वमिदं ज्ञानप्रतिबद्धमेव जगत् यत् पथिव्यादीति, कथं ? 
रूपादिमत्तात् घटादिवत्। आदिग्रहणात्पृथिव्यपूतेजोषायव; । नन्वेते पदाथो अज्ञान 
एव, किमर्थमज्ञानप्रतिबद्धं जगत् पृथिव्यादीत्युच्यते । उच्यते-आकाशकालदिया- 
तमेन्द्रियमनःप्रभृतीनामपि तन्यतिरेकेणाचुपलव्धेन सन्ति,तन्मयत्वादेव च तडदचेत- 
नानि। अत आह-इन्द्रियाण्यापि च तन्मयान्येचाचेतनानीति | तन्मयत्वानुमानं च 
भूयस्त्वादन्धवत्वाच्च | एथिवी गन्धज्ञाने तथा तेजो वायुश्च, रसरूपस्पर्शेपु रसरूप- 
स्पशेविशेषादिति । स्यान्मतम्- प्रत्यभिज्ञानाहङ्कारेच्छादिविशेषलिङ्गदशनादात्मा 
तद्दुणखब्यतिरिक्तोञ्सतीलेत्वायुक्तम् | गुणगुणिनोमेदमिच्छतां ज्ञानादन्यत्वसाम्या- 
त्पृथिव्यादिगुणल्वेडपि तुल्यानुमानत्वादभ्युपेखाप्यात्मादिव्यतिरेक तत्करणत्वा- 
त्तेपामिन्द्रियाणां कारणत्वाचानि TT करणानि तत्करणो ज्ञः । तेः करणेः प्रका- 
fadi घटादि स्थुलमज्ञ प्रकाश्यस्वादेव चान्यमप्यथ ग्रकाइ्य प्रतिपद्यमानेपे 
प्रतिपद्येत ज्ञः संभाव्यमानप्रतिपत्तिरपि पुरुषः स्थूलमेवार्थ प्रतिपद्येताज्ञानात्मर्क 
कारणानि च ज्ञानि । अचेतनकरणप्रकाशितमप्यचेतनं प्रदीपग्रकाशितघटादिवदेव 
यात् स्थूलं । न च परमाण्वादि सुक्ष्म शुद्धं चेतनखरूपपुरुषादि वा स्थादज्ञानादि- 
प्रतिबद्धं तस्यापि चेन्द्रियसब्निकृश्स्येत्यादि सत्यापि hahah nine च तस्य स्थूलस्य ग्राह्यत्वे तत् 
खरूपाज्ञानादज्ञो न सम्बद्धमेव तसयेन्द्रियसभ्रिकष्टदर॑व्यान्तरव्यतिरिक्तमसाधारणं 
यत् खरूपमात्मादेवोतीन्द्रियय क्रचित् कदाचिद्दृष्टत्वादिदमिदमिति न निरूपणो- 
पायोऽस्ति। निरूपणं निर्णयज्ञानमिष्टं | किं कारणं न निरूपणोपायोऽस्तीदमिदमिति 
चेदुच्यते--प्रत्येकं सझुदाये वा तद्दृष्टालुपपत्ते!, तस्यासाधारणरूप- 
स्यापूर्वस्थापूर्वत्वादेव दृष्टानुपपत्तिनिर्णयानुपपत्तिश्र प्रत्येक तारवेत् स हि घट एकेकः 
कृष्णादिरूपोऽमूर्वत्वादृश्यते खरूपतः | तत एव प्रयेकमनिरूपितसखरूपाणां इतो 
निरूपणं सञ्चदाये ? सिकतासु प्रयेकमनिरूपितस्य सञ्चुदाये derer निरूपणाभाववत् | 
निश्चयेन रूपणं निरूपणम् | तदुपायाभावादज्ञानप्रतिबद्धमेव सवेमिति साधूक्तम् । खा“ 
न्मतम्-अनुभवितुर्ाक्षविषयमिदमिदमिति निरूपणं मा भू्यदि न भवति संवेदनं 
त्यान्तरे सुखदुःखादिषु | किं निरूपणं न भवतीति? उच्यते खसंवेदनेनासनाद्यभ्य- 
aed परिणमतीत्यादिव्यमिचाराक्न भवति। प्राणापाना सञ्चेतयञ्ञेव हि Het स्वो 
लोक! | अभ्यवहृतमपि खलरसमावेन रसरुघिरादिभावेन च परिणमयन्न सञ्चेत- 

१ दीनि ग। २द्योऽपिग। ३ नेवा ग। ४ दशेन क-ख | ५मब्मा ग। 

६ "मस? क-ख । ७ तावन्त ग | 



९४. नयचक्रम् | | दव्याथिकप्रथस-- 

यति खयमेव, तथा सुप्तादीनां चलनकण्ड्यनस्फुरणादिक्रियाः इुवेतामसञ्चेत्यमाना- 
नामेव ताः क्रिया दश्यन्ते सुप्तमत्तमृज्छितगभा। | सुप्तादयस्तथान्यमनसामव्यक्त- 
चलनकण्ड्यनमशकदंशस्पशसंपेदर्न गन्धादिज्ञान SHE चाम्लद्वव्याखादनम- 
सञ्चतितं रसानाखादनमियशः | आदिग्रहणात् क्षुतजुश्मितकाशितादयः । यथताः 
क्रिया असञ्चेतितास्तथा खसंवेदयसषषि। इत्य दाल्पताकात्पततथा सूतप्रत्य- 
यानुपपत्तः । कल्पितस्तावत् FERARI तथाभूतो न भवति प्रयः | 
अकस्पितोऽपीत्थशुक्तविचिना नोपपद्यते | तथाभूतः प्रत्ययः शुद्ध इत्यथः । तसात् 
कल्पिताकरिपततथाभूतम्रसायाचुपपतेरज्ञानानुविद्भेष सथ ज्ञानमिति परिच्छेदा- 
थश्च प्रमाणव्यापारः, प्रमाण हि व्याग्रियमाणं यथाथपरिच्छेदाथमिष्यते | न चेत्थं 
तत्परिच्छेदोऽस्तीति SIFT दशयति | स्यान्मतस्-अज्ञानप्रतिबद् मित्यज्ञानशञ्दो 
चारणादेव ज्ञानाम्युपगमः कुतो भवति, प्रतिपेधस्थाजाज्णवदन्यत्र प्रसिद्भविषय- 
त्वादन्यथा प्रतिपेथानुपपत्तः । खवचनविरोधाच तदपि न चाज्ञानमित्युक्ताविरोधः 
किमिव? राधकपूणकमापऱ्यपदेशबत् | कुतः ? विशेष्यप्राधान्यादनवधारणात् | 
का भावना ? यथा राथकस्य पूर्णकस्य वकेव माता पियक्षिता भवति तदा राधक- 
मातेति राधकेन विशिष्यमाणा, पूर्णकमातेति पूर्णकेन वा, अथ राथकपूर्णकमातेति 
उभाभ्यां वा । सर्वथा राधकखव पूर्णकस्यंच वा मातेत्यवधारणं नास्ति | विश 
घ्यप्राधान्यात्तथा ज्ञानाभ्यां तदेव विशिष्यते | वस्त्विति विशेष्यप्राधान्यान्नोक्ति- 
विरोधो ज्ञानाज्ञानयोरविशेपात् | नतु यथा पिशेषणप्राधान्यादवधारणं नीलसुत्प- 
हमित्यतस्तेपामवचोधाथामेदात् । ज्ञानत्वमज्ञानत्त चाविशिष्टमिति तत्प्रदशयन्नाह- 
संरायविपयेयानध्यवसायनिर्णयावगमावबोधार्थत्वात्। 'गम्ल् सृप्ठ- 
गतो? अवपूर्णणमनमवगमोऽवगमश्चावनोधः । बुव अवगमने' इति वचनात् । 
सर्वेषां संशयविपययनिर्णयानध्यवसायानां अवगमार्थस्वादवगमस्य बोधाबोधपया- 
यत्वात् | तसादेतसिन्नयभङ्गेऽज्ञात एव शब्दस्याथः। मङ्गग्रहण मद्जान्तरत्तचना- 
थम् | परस्पर इति निरपेक्षाणां भङ्गानां वृत्तसेपात्वात्तादिपयये सलत्वात्तेषां 
च विधिनियमयोरेव भङ्गत्वान्नयानां तसादसिन्नेव नयभङ्गे शब्दश्याज्ञातोऽर्थो 
नान्येषु तेष्वप्यन्येऽन्येऽथा इत्येतस्य TIAA ज्ञापकमाह-यथा चाहु? अस्त्यर्थः 
सर्वेशब्दाना मिति लोकः । सचामात्रमथः | सर्वशब्दानां कोऽप्यस्यार्थाऽस्ति न 
तिरथकः शब्द), स GAA न निरूपयितुं .शक्योऽयमयमिति | एतल्याय्यल- 
क्षणम् । तत्र दष्टान्तोऽपूर्वद्वतासगेशब्दानामथो यथा तेषामत्यन्तापरदष्टत्वादी 
MSTA: खगो देवता वेदशीति न प्रतिपद्यामहे निरूपणेन । तथागतादि 

१ रसेन सा ग। २ Rea ग-क। ६ बहि? ग। ४ तथा गवादि? क-ग । 



भेदे ज्ञानवादः | न्यायागमानुसारिण्यलडूतम् । ९५ 

शब्दानामप्यथेस्तत्समेरेव aad, न हि. इ्रदाणमनशजनादिष्वथेव्यवखा 
विशेषरूपेदि कथ्रिदस्यथ rc weaved SAVER नदभङ्गे। संवणि च 
पदानि वाक्यार्थः । तद् यथा-देवदच  गामम्गाञ शुक्ल दण्डेनेत्यत्र परस्परा- 
विवेकेन सङ्घीर्णरुणणि पदान्येझाथानि | अन्वयव्यतिरक्षाभ्यामनुगम्यमानं 
सम्पिण्डितभिवार्थ त्रयुन sad तसात् सर्वाणि एदानि TTS: | पदान्येव वा 
वाक्यार्थः । AKA न ARRE यथोक्तमर्थकत्वादेक वाक्य साकाङ्क चेड़िभागः 
स्यादिति । नतु यथान्यः करप्यतेऽन्यथा । 

आख्यातशब्दः सङ्घातो जातिः सङ्घादर्वातियी | 
एकोऽनवयवः शब्द; कमो gems ॥ 
पदमाद्यं पृथङ सर्वे पदं सापेक्षमित्याषि । 
वाक्य प्रति मतिर्मिन्ना बहुधा न्यावदशिनाम् ॥ इति ॥ 

लोकिकत्वादशक्यप्राप्यफलत्वाभ्यामेव | क्क पुनरयं नयेऽन्तमोव्यते ? । किं 
द्रव्यनयभेदे पयायनयभेदे ? उच्यते-व्यवहारदेञत्वा्चास्य द्रव्याथंतों लोकि- 
कसम उपचारः रायो विस्त॒ताथों व्यवहार इति बचनात्। तथ्य द्रवयार्थमेदाछ्ञोक- 
व्यवहारविषयो हि व्यवहारस्तदेकदेशविषयो विधिनयस्तसाहूव्याथेमेदः। यथा- 

दव्वड्रियणयपरई सुद्धा संगहपरूवणाविसओ | 
पडिरूवे पुण वयणत्यनिच्छओ तस्स ववहारो ॥ 

~ सन्मति० Fle ९, To ४, 

तस्य शब्दार्थव्युत्पत्तिद्शीनार्थमाह--दब्यदाव्द इति द्रोरवयवो द्रव्यमिति 
व्युत्पादितत्वात् । अथ डुः कः ? ^om गतो' तत्तुल्याथेमव्युत्पन्न॑ प्रातिपदि 
द्यां म? (पा,५।२।१०८) इति निपातितत्वात् । तस्याथो दुभेतियात्रा व्यवहार; 
लोकस्येति | तस्था यात्राया अवयव एकदेश इत्यर्थकथनात् स एकदेशः क इति 
चेदुच्यते--एकदेशोञ्समस्तदृत्तिरन्थथाद्वत्तित्वात् । समसलोकव्यवहार- 
विपरीतवृत्तित्वान्मिथ्यादष्टिरित्यथेः । सा पुनरस्या विधिवृत्तेरेकदेशवत्तिता 
कुतः परिच्छिद्यत? इति वेछोकत एव परिच्छियत इत्यथः | यसाछोके 
तदेकदेशवृत्तिता मृद्घटादिसामान्यविशेषत्वद्रव्यत्वानां मृत्सामान्यं घटो विशेषः 
मृदः सामान्यं द्रव्यत्व, घटो विशेषः | ठिद्रवुधखण्डोष्टसम्पूर्णरक्तकृष्णतादिः सर्व 
एवेष परित्याज्योऽ्थकलापः समस्तवृत्तो नयानां यथा सखप्रमाणवशाश्चवस्या- 
COMA ज्ञानातुविद्धतैकान्ताइक्ष्यमाणदोषसम्बन्धाच सोकिकस्याप्यन्या युक्तिः। 
इंतिः परिसमासो | विधिनयश्षतभेदे दिगिति । तसादन्यभवस्तु अलोकिकत्वात् 

१ Feed घटबिरोषः ग | 



९६ नयचक्रप | द्रव्यार्थिकप्रथममेदे ज्ञानवादः | 

लबुसुमवदिति गताम् । अमिग्रायार्थः | म तु मन्यते ढोकेकान्तसाझादि- 
परिकस्पितमवस्लिति | व्यतिरेके घटवदिति | यस्तु तछणोकिकमेव यथा 
घट! । कार्य कारणं या सामान्यं वा विशेपो वा यो वा र यास्तु यथा लोक 
्रिद्विःएुु्ाि्रगुक्तसामान्यविशेपभवनास च ठोकिक इति । व्यतिरेके 

Ja सर्वनयानां जिनग्रवचनसयेत निबन्धनत्यात्किम निबन्धनमिति चेत् | 
उच्यते--निबन्धनं चास्य इति, आया भते! नाणे अन्नाणे ! इति खामी 

गोतमखामिना पे व्याकरोति-गोयमा! नाणे नियमा | अतो ज्ञान नियमादात्म 
्वानसातव्यतिरके वृष्यद्शनात् | आया पुण सिय नाणे सिअ अन्नाणे! । 
आत्मा पुनः खात ञानं सादनम् | अज्ञानमप्यसो ज्ञानावरणीयकर्मवशीकततात् 
मंशयविषययानध्यवसायवाहुल्यादिससालत्रादेतसिन्मिध्यादशननिगेतम् नो - 
विरोधसमाविमवददिति । विविभज्ञारः प्रथमो दृव्याथमेद! समाप; ॥ 



द्रब्यार्थिकनयप्रथमभेद; ] न्यायागमानुसारिण्यलङ्कतम् । ०७ 

अथ क्रियावादः । 
अयमपि तु विधिवृक््येकान्तो5पि ्रतिपेधाद क्त इति कः पुनः सम्वन्धः? । ख- 

विषयसङ्घातनेनार्थानां भावान्नात्मभिर्विधिनियमश्व्तिभिरनेकान्तविदितम्रत्येकत- 
ताभिः समधिगम्याजेनसत्यत्वसाधनवृत्तो विवक्षितद्वादशविकल्पविशेपेणेकैव वृत्ति- 
रधिकृतेत्यनन्तरोक्ताया विधिवृत्तरपि प्रत्यववृत््या मिथ्यादृष्टित्वादयमपि तु विधि- 
ृत््यकान्तस्त्याज्यः। कसात्! अयुक्तत्वात्। अयुक्तत्वं विग्रतिपेधात्। विरुद्धः प्रति- 
बेधो विप्रतिषेधः । सर्वैमुक्त मृषेति प्रतिषेधवत। अपिशब्दात् सामान्यविशेषोभयवादै- 
कान्तः प्रथमनयदूषितोऽनुमत इत्ययमभिसभ्बन्धः | कथं विग्रतिषेध इति चेदुच्यते | 
TSH त्वया “सर्वमज्ञानाचुविद्धमेव ज्ञार्न। न चज्ञानाज्ञानयोः कथचिद्विशेषोऽस्ति। 
संशयविपर्ययानघ्यचसायनिर्णयानामवबोयैकार्थत्वान्न SHIT ज्ञातं शक्यम् | 
विफलश्च विवेकयत्रः aay’ इति। तद्यदि लोकतत्तमश्ेयमेव।सर्वशाख्रविहितलोक- 
तत््वव्यावर्तन TAT AT, एवसशक्यम्राष्यफलत्वाभ्यां प्रतिषेष्यखरूपज्ञानविषय- 
त्वाच्च कि त्वयेवेदं विद्त्वाउविदित्वा वा सामान्यविशेषों खविषयो परविषयो 
वा स्यातामित्यादि लोकतत्त्व शाखान्तरेषु कल्पित दूषितम्! | विदित्वा चेत् , न तहि 
तन्मतं न विदितम् , अथाविदित्वा ततः कथं दूषितमित्युमयथापि न grad ग्रति- 
घेधो विरुद्धत्वात्, प्रतिषिध्यते प्रतिषेध्य च न ज्ञायत इति हास्यमेतत | स्यान्मतमू- 

प्रतिषेध्यं ज्ञायते तेस्तस्य वस्तुनः सत्तवादियुणत्रयात्मकक्षणतद्रूपद्रव्यादिषट- 
पदा्थोत्मकादितया बहुधा कल्पितस्थानुपपत्तेरिति, एतदपि विश्नतिषिद्ध तेषामपि 
मतानां लोकतत्ान्तःपातिनां मिथ्याविधिकत्वं ज्ञातमज्ञातं वा स्यात् इति qe- 
विकल्पत्वात ज्ञाताज्ञातत्वयोश्च तद्ोषाविमोक्षात् सामान्यं खविषयं परविषयं 
चेत्यमित्थं च न युज्यते, तथा विशेष इति प्रपञ्चितत्वात् | अज्ञातं Fale 
सर्वमप्रत्ययत्वाच प्रतिषेध इत्युक्तम्। ज्ञातं चेत् कथं ज्ञातुमशक्यं ठोकतत्तमित्य- 
अ्रत्ययमेव | खयमसमीक्षितवाच्यवाचकसम्यन्धत्वात् + तेन च स उन्मत्तवदेव 
तावदशकयं ग्रापं ठोकतन्तमित्युक्तं विग्रतिषेधेऽप्युक्तमनर्थको विवेकयन्तः शाखे- 
ष्विति तत्रापि वित्रतिषेधात् | यथप्युक्तमनर्थको विवेकयलः शाख्नेष्विति तत्रापि 
विप्रतिषेघात्तु तज्ज्ञानमफलमेव किमिति शाखनिहितार्थप्रतिषेधप्रयासः ? । शाख्र- 
विहितार्थज्ञानं तत्प्रतिषेधोपायज्ञानं चाँवधार्यं किं सफलमफलम्? | यद्यफलं 
विज्ञान शास्रविहिताथान् प्रतिषेधित्सतः ग्रयासोऽप्यफर एव ज्ञातत्वात् पूर्ववत् । 
अथ सफरुमफल्मेच लोकतचज्ञानमिति व्याहन्यते, अतः को वा USER । 
किं वानेन amd त्येतदयुक्तमुक्तम, विग्रतिषेधात् | यदप्युक्तम् भस्तुतस्वाशक्य- 
mÈ: क्रियाया एघोपदेशो न्याय्यस्ततपूर्वकत्वात् सुखावाप्ते रिति।अत्रोच्यते-क्रियो- 

१ क इत्येतं क ख। २ घिरक्तत्वात् प्रतिषिध्यतोऽ्रतिषेचः चेत् कग । श वधार्थं क-ग । 
न, च. १३ A 



९८. नयचक्रम् | [ cube 

पदेञन्याव्यत्वाभ्युपगमोऽपि चेवं विघटेत | विघटतादिति कथं निष्ट्रमुच्यते, विध- 
टेतेति न सम्मावनयोच्यते | दाक्षिण्यलोकज्ञानाभ्यां को हेतुर्विघटते | संसेव्यवि 
षयखतत्त्वानुपातिपरिणामविज्ञानविरहितत्वात्। समित्येकीभावे। आत्म- 
साद्भावेन सेव्यमानख विषयस्य तत्त्माहारादे? शब्दरपशरसरूपगन्धात्मकस्य खरूपं 

'वातादिग्रकोपशमोऽपचयम्रलयावहः | 
नागरातिविषामुस्ताक्काथः स्थादामपाचनः’ ॥ इति | 

तत्ततत्वा्ुपातिपरिणामविज्ञान तदनुपतितुं शीलमस्येति | किमुक्त भवति? 
आसेव्यमानस्य वस्तुनस्तस्क्रियात एव खरूपानुपातेन विपाकः परिणामः | 
तदिज्ञानविरहितत्वम्। स इत्थं विपाकः सुखाय दुःखाय वेत्येतद्विज्ञान हिताहित- 
प्रापतिपरिदारार्थस्। ननु भवतां नास्त्येवातस्तद्विरिहितत्वात् क्रियोपदेशोऽपि'अञि 
होत्रं जुह्यात् खगकामः)तन्दुलान् पचेद्गोक्तकामः’ इत्यादिरष्टाथो न घटते । 
अज्ञातवेविध्यवस्तुतत्वपरिणामवान् अवद्याषधोपदेशवत् । यथा कस्यचिदवि 
ज्ञातरसवीय विपाक्रभावद्रव्यगुणविशेषभागाभागसंयोगस्य देशकालातुरम्रकृति 
साम्याग्निबलाबलवतो रोगससुत्थाननिदानादिलक्षणानभिज्ञस्योषधोपदेशो न घटते। 
तथा 'अझ्निहोत्रं जुहुयात् खगकाम' इत्याद्युपदेशः | अथवा हिताहितग्राप्तिप- 
रिहाराथत्वात् सर्वापदेशानां तदभावात् क्रीडितमेवास्त्वितीदं बालकादिग्रहणवत् , 
तउ्ज्ञानविरहितस्योपदेशश्रवणग्रहणधारणतरकंमानुषनोद्यमथानुबन्ध्येव स्यादितीद- 
मर्थप्रदशनाथ द्वितीय्चदाहरणार्थम् , उपदेशादेव न ज्ञानयोग इति चेत् 

स्थान्मतम्-पुरुषस्यातीन्द्रियार्थदशनश्चन्यत्वात् । खर्गोपूवेकर्मसम्बन्धज्ञाने 
पूवेविज्ञानकारणामावादन्ध्याया दौहित्रसरणवत् द्रव्यगुणरसवीयविपाकादिज्ञान 
AGA पूर्वविज्ञानकारणं संभाव्येत, तसादुपदेशादेवायिहोत्रकमखगफलाभिस- 
म्बन्धादि AMM ATA THY मयथापि पोरुपेयत्वाद् रष्टादृष्टार्थत्वेनोपदेशज्ञानस्या- 
पि पोरुषेयत्वात । ज्ञानतो' वचनतश्च पुरुषाधीनत्वादिति वा यथा त्वमतीन्द्रियेष्व- 
TT पूर्वविज्ञानकारणाभावं मन्यसे पुरुषस्य पुरुषज्ञानवचनानां तद्विषयाणां चाप्रा- 
मार्ण्य रागादियोगात,तथा5सवज्ञोपदेशस्योपदिश्ज्ञानय श्रोवज्ञानवचनयो श्र ज्ञान- 
त्ववचनत्वाभ्यां पोरुपेयत्वानंतिञत्तमारतरामायणादिवदप्रामाण्यम् । अग्निहोत्रा- 
द्युपदेशस्यातीन्द्रियार्थस्थ प्रामाण्यवत् सांख्याद्यतीन्द्रियाथोपदेशग्रामाण्यं वा । 
वानरमूलिकादिपरिक्षानवत्तस्य तद्विषयं तत्तदू ज्ञानं खान्न तु सर्वोषधादिविषयेक- 
पुरुषज्ञानमतो वेद्यकादिष्वपि पूर्वज्ञानकारणाभावः तद्विषयेकपुरुषविज्ञानबदती 
न्द्रियग्रा्यसर्वपदार्थविषयेकपुरुषविज्ञानाभ्युपगमो वावश्यंभावी | किं कारणम् ? 

Www? ay । अज्ञानवेधव्य”? क-ख ।. २ ज्ञातवतो क-ख । ३ त्याक्ञनि० क । . 



अपोरुषेयत्त्रविचारः ] न्यायागमाजुसारिण्यछड्डतम् । ९९ 

वेदवचनयोरन्यथानुपपत्तः | पुरुषमन्तरेण वेदनं वेदः ज्ञानमित्यर्थः | तेन च 
ज्ञानस्य वचन परप्रत्यायनं च तदूभयप्रत्ययनं खग्रत्यायनं च नोपपद्यते | 
तयोः पुरुषसमवायित्वात् | उक्तं च-- 

रूपविबन्ध सम्बद्धः प्रामाण्यं प्रत्ययः क्रिया | 
शब्दस्य पुरुषाधीना ज्ञानं वा नान्यदात्मनः ॥ इति ॥ 

औषधोपदेशाज्ञानवदम्निहोत्रादयुपदेशाज्ञानम् | तज्ज्ञानवत्तदपि वा ग्रमाणा- 
न्तरगम्यमिति। एवं तावत् क्रियोपदेशमभ्युपगम्य दोष उक्तः | अनभ्युपगमस्यापि 
उपदेशाप्रसिद्विरिपि चेवं भवतः, त्वन्मतेनेवेति वाक्यशेषः सर्वस्योपदेशस्थ सांख्याद्यु- 
पदेशवछोकतत्त्वान्वेषणाटते सम्भवाभावात्। उपदेशो व्याख्या। असो च व्याख्या 
पद्विषया वाक्यचिषया प्रमाणविषया तद्वस्तुविषया वा वेदव्याकरणसाइ्यादि 
शासत्रविकल्पिता यथार्ख ग्रक्रियामिः, तत्र यथा सांर्यादिम्रकरियादि्वस्तुतत्त्व 
घटादेलोकतन्वान्वेषणपरया व्याख्यया विना नाधिगम्यते । इतस्तथा व्याख्या- 
यते। एवम प्रिहोत्रादि संज्ञासंज्ञिसम्बन्धव्युत्पादनेन व्याख्यायते। प्रकृतिप्रत्ययादि- 
विभागेन पदविषयं वाक्याविषयं प्रमाणविषयं च । प्रत्यक्षानुमानागमवाधाम्युञ्चः 
यविकर्पाङ्गाङ्गिमावविकल्पादिलोकतत्वान्वेषणमन्तरेण नांधिगन्तुं शक्यमित्युप- 
देशस्तत्वान्वेषणपरः सर्वः प्रवर्तते । तत्र यथा सांख्याद्युपदिष्टार्थष्वशक्यग्रापिः 
रुपदेशानर्थक्यं च । तथा वेदव्याकरणमीमांसाद्यपदेशानामपीत्युपदेशाप्रसिद्धिः। 
अथ लोकतच्चान्त्रेषणपराणां तेषां उपदेशानां शक्यग्राध्यर्थापदेशसाफल्ये शक्येः 
ते । कः पराभ्युपगमे T: ?। इहापि च यथा लोकत एव ग्रत्यक्षानुमानगम्य 
घटपटादितत्तपरिच्छेदः शक्यते कतुंम् एवं पदवाक्यग्रमाणपरिच्छेदोऽपि शक्यो 
घटादिपदात् शन्दार्थप्रययविषयस्य लोकत एव वणाचुपूव्यादिनियतवाच्यवा- 
चकप्रलयाव्यभिचारस प्रसिद्धेः । एव वाक्ये प्रमाणे च योज्यम् । उक्त च-- 

प्रमाणानि ग्रवर्तन्ते प्रमेयः सर्ववादिनाम् । 
संज्ञाभिप्रायमेदात्तु विवदन्ते तपखिनः ॥ इति ॥ 

तसादुपदेशानां त्वन्मतेनेव सर्वेषाभप्रामाण्यसिद्धिलोकतत्तान्वेषणपरत्वे 
सत्यश्ञक्यम्राष्यफलत्वेनाम्युपगतत्वात् सांख्यादिशा्रकारोपदेशवदतो इष्टादषटार्थ- 

. क्रियोपदेशे पदवाक्यप्रमाणविषयव्याख्यावेयथ्यप्रसङ्गान्न वेदशासत्रोपदेशसिद्धिलों- 
कतच्ान्वेषणपरत्वानतिवत्तेसतर्कशा्रवाच्यलोकतत्तविचारविज्ञानसाफल्यं वा । 
उपदेशाम्रसिद्वो परीक्षकत्वहानिः । पदवाक्यप्रमाणविषयाव्यभिचारक्षाना- 
त्वात् परीक्षायाः, परीक्षेत चोपदेशः परीक्षाव्याख्ययोरनथीन्तरत्वात् | स 

१० wraf ° ग । २ वान्ये क-ग । 



200 नय'चक्रमू | [ हवनक्रिया-- 

'चोषदेशस्त्वन्मतेनेवेवं नावतिष्ठते । लोकतस्वान्वेषणात्मकत्वात् । स्यान्मतम्-पद- 
वाक्यप्रमाणानामपि सामान्यविशेषादिघटादिजगत्तत्वविचारवद् व्यवस्यैव "WI 
णानामपि प्रमाणान्तराधिगम्यत्वेऽनवस्यादोपग्रसङ्गादिति । 

अत्रोच्यते-प्रमाणानवस्या तावन्नास्ति चन्द्रार्कमणिप्रदीपादिवत् खपरावभासि- 
त्वात् प्रमाणानाम् । पदादीनामम्युपगम्यापि त्वन्मतेऽनवस्थामाह-तस्यापि त्वनव- 
खाने जगत्तत्त्वस्य प्रमाणविचारस वा क्रियाविधास्यापि शास्रं नावतिष्ठेत | तस्यापि 
लोकत'खान्वेषणात्मकत्वादनतित्ृत्तेरप्रमाणात्। इतिशब्दो हेत्वर्थं । अयं हेतुः क्रिया- 
विधायिशाख्रानवस्थानात् इत्यतस्तत्माप्य पुण्याद्यभावः क्रियाविधायिशास्रोपदिष्ट- 
क्रियातिव्यङ्घा5पूर्वाभाव इत्यर्थः। कतमं पुनस्तत्क्रियाविधायि शास्रमुच्यते ?। यथा- 
‘अग्निहोत्रं जुहुयात् खगेफाम इति एतच्छास्रम्। इदं तु पुनः किं विधिरनुवादोऽर्थः 
वादः ? | उच्यते-विधिः, कथमुपलक्ष्यते विधिरिति? अग्रसिद्धार्थविषयचिधायि- 
तया लक्ष्यते । अत्राप्रसिद्धमप्निसम्प्रदान हवनं विधीयते ata gaiga 
तत्माप्याश्रयस्॒ विशिष्टदेशाच्यात्मकस्य वा तदभिलाषस्य च कतरि सिद्धत्वात् 
खगोवाप्तावुपायो5म्रिहवनमित्युपायस्यापूर्वत्वात् । कथं पुनस्तत्क्रियाभिव्यज्ग्याऽ- 
पूर्वाभावः ! त्वन्मतादेवोक्तवत्। इतश्च तकोऽख्ापितलोकतस्वाज्ञानानपेक्षत्वात्तस्य 
विधेरसंव्यवहार्यत्वात् तद्विहितक्रियाफलसम्बन्धाभावः | दृष्टान्त आरोग्यार्थिनि 
डित्थमक्षणोक्तिवत् । यथा आरोण्यार्थिनि पुंसि डित्थ भक्षयेत्युक्ति्तत्क्रिया च 
विफले अम्रसिद्भत्वादेवं त्वदुक्ते क्रिये अशक्यग्रास्यर्थ चे त्यशक्यग्रात्यादिमत्सांख्या- 
दिविवेकयनतुल्यत्वात् तवापि | अथात्पेतेत्यादि i 

अत्राह-मा मंखाः सांख्यादियल्रतुल्यत्वमेतस्य, किं कारणम् ? वेधर्म्याद | तध- 
था-कर्तव्यतां विधायेतिक्तन्यताविधानात् तत्रामिहोत्र जुहुयादिति कर्तव्यतया$- 
faa विधीयते। ततः पुनःपुनरुत्तरत्र विशेषेतिकर्तव्यता विधीयते तदभ्निहोत्रमेच” 
मेवं च कर्तव्यमिति | यद्यथा-'अग्निष्टोमादिसंस्था विरेषेद्रच्यगुणदेवताकर्तृकर्मका- 
ठादेशादिविशेषेश्च। वसन्ते ह्मणो यजेत, ग्रीष्मे राजन्यः, शरदि वा यजेत वैर्यः, 
होलाकी प्राज्ञेरुद्दुपभयज्ञ उदीच्येवायच्येः श्वेतमारमेत भूतिकामो वायु क्षेपिष्ठा 
देवता वायुमेव खेन भागधेयेनोपधावति स एवासि भूमिं निघत्ते”इत्यादि त्वया 
प्रतिपत्खत इति शिष्यमबुशास्ति। तत उच्तरकालमेषंप्रकारमेवाम्निहोत्रं नाम कर्म 
भवति विशेषविधानार्थग्रतिपत्तिबलेन सुसिद्धं भविष्यति । तस्य शिष्यता सांख्यादि- 
विवेकप्रयत्वैरक्ष्यत्वेन इतरार्थाविचारेण घटपरमाण्वादिकार्याकारणसामान्यावि- 

. शेषादिखरूपाविचारेणेति अत्रोच्यते-ननु चैवमपीत्यादि | नन्बित्यचुज्ञापने । 
` 3 वैत्तरीयसं्दितायास्र। २ अथोते ° क ख-। अथो ने? ग। ३ होत्राको क-ख । 



अपोरुषेयत्वविचारः | भ्यायागमालुसारिण्यलङ्कतम् । १०१ 

कर्तव्यतेति । या कर्तव्यता प्रतिपत्तिरशिहोत्रादिविषया सा प्रतिपत्तित्वा&ौकिकक- 
तब्पताचर्थतयानुसृतेरेव | प्रत्येकं पतनं प्रतिपत्तिः, स्याद् दिविधा-आध्यात्मिकी 
बाह्या 'च । तत्राध्यात्मिकीदं कर्तव्यमिदं न कर्तव्यमित्यादिका बुद्धिरेव । बाह्या तु 
दिपदचतुःपदघनघान्याधर्थमयी क्रिया । सा द्विविधाईपे लोकप्रसिद्धमेबार्थमनुसृत्य 
भवितुमहति नाग्रसिद्धं, तसाद ्निहोत्रादिग्रतिपत्तिरपि लोकतस्तानुसृतेरेव नान्यथा। 
किंविषया सा ख्यात्? नालिकेरद्वीपजातबृद्भस्य घेलुम्रतिपत््यभावनदिति। तह- 
शंयति-कर्तव्यविधानानन्तरं चेति, कर्तव्यतावसरः। लोकिककर्तव्यताद्यर्थ- 
तत्त्वानुसृतेरेवेति वर्तते प्रसिःद्भकर्तव्यप्रतिपत्त्यनन्तरं ग्रसिद्धेतिकर्तव्यताग्रतिपत्त्य- 
वसर इति न्यायस्तटुभयमलोकिकल्वादग्निहोत्रसामान्यस्याग्नष्टोमादिविशेषस्य 
द्रव्यमन्रदेवतान्नियमाद्यात्मनथाप्रसिद्धेरयुक्तम् । किं चान्यत्-न्यायासंभवं चं 
तद्व्यावर्तनार्थलोकप्रसिद्वकर्तव्यतेतिकर्तव्यतावेधम्यं दशेयन्नाह-यथा घटा- 
दिकर्तव्यतायां घटं कुर्विति, ततः पुनरितिक्तेव्यताक्रम एवमिति ग्रकारनिर्देशं 
दशेयति । शृत्पिण्डं चक्रमूधेनि संखाप्य दण्डेन अमयित्वा seat पाणिभ्यां 
शिबकाद्याकारविशेषान् क्रमेण निर्षर्तयेरिति ग्रसिद्भकर्तव्यताविधानोत्तरकालं 
ग्रसिद्धतिक्तव्यताविधानं घटादिविषयमुपपन्न प्रसिद्भार्थत्वान्न त्वभिहोत्रकर्तव्य- 
तायाः पशुवघादीतिकर्तव्यतायाश्च प्रसिद्धिरप्रसिद्धत्वादमनिहोत्रशब्दस। काञ्चिद- 
पीति। कर्तव्यताकर्तव्यतां वा वक्तुमशक्यत्वादत आह-ननु घटवदभिहोत्रशब्दः 
काञ्चिदपि कर्तष्यतां रवीति, अपिश्चब्दादितिकर्तव्यतामपीति । 

शान्मतम्-जुहृयादिल्यं तहिं त्रवीति हु दानादनयोः इत्यस्याः प्रकृते? क्रिया- 
वाचिन्याः विध्यर्थ लिट्प्रययान्तत्वाचच हवनमग्निविषयमतस्तत्कतंव्यतां जुहुया- 
दित्येष शब्दो त्रवीति | अत्रोच्यते-एवमपि तदवस्थं सत्यमयं त्रवीति तत्कतेव्यतां 
किन्तु हवनमात्रस्य तश्याप्यग्रसिद्धस्येव। नन्वमिहोत्रे कर्तव्यतां जुहुयादिख्ार्यातस्य 
पूचापरी भूतानिष्पन्नावयवक्तियार्थवाचित्वात्। नाम्नां पिण्डितनिष्पञ्नार्थवाचित्वात् । 
किं कारणम् ? विविक्तार्थवाचित्वाभिमतानां शब्दानां पदान्तराथावृत्तेः । तत आह- 
जुहोतेहिं घातोरयं प्रत्यय उत्पन्नः स कर्तव्यतां हित्वा पदान्तरकर्तव्यतायां कर्थ 
प्रवतत ?। ्रत्ययग्रहण प्रकृतिग्र॒तयों प्रययासहत्वात इति परिभाषितत्वादासेः | 
श्यान्मतम्-अथ तदेव तत् , थदेवाभिहोत्रं तदेव हनम् | यदेव हवन तदेवापिहोत्र 
मिति। एतत्तावदनयोरेकार्थ्यं प्रसिद्विविरुद्ध नामाख्यातयो्मित्नार्थत्वप्रसिद्धेरभ्यु- 
पेत्याप्येकार्थवाचित्वमनयोः पोनरुक्यपरिहारार्थं लाघवार्थं च जुहुयादित्येवास्तु, 
किमग्निहोत्रमियनेन! ।. इतराम्रसिद्विपोनरुक्सपरिदारार्थमाह- 

१ ° ममी क-ख । २ 'प्रकृतिप्रलयो प्रत्ययार्थं सह sus इति पात० We भाष्ये | 
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पदान्तरकर्तव्यताथां तावदित्यादि | तावच्छब्दः END, यत्तावदुक्त 
पदान्तरकर्तव्यतायां कथं प्रवर्ततेडन्यत्र परिहारोऽखिन् परिहारेऽभिंहितो पोन- 
रुक्यप्रसिद्धिदोपावपि तदेव तदित्येतत्पक्षणतों परिहतावेबेखभिप्रायः । तत्र 
हवनपदान्तरकर्तव्यतासपेक्षते । केन न्यायेन? वाक्यन्यायेन । को वाक्ष्यन्याय; ! 
भेदसंसर्गाभ्यां परस्पराकाङ्घासम्बन्धस्तया55काङ्खया पदान्तराथ वर्तते पदम् । यथा 
सत्रह्मचारिणा सहाधीत इत्युक्ते येन समानो ब्रह्मचारी तेन सत्रह्म चारिणा, य एवाधीते 
तेनेव समान इत्याकाङ्घा भवति | सामर्थ्यान्नान्येन केनचित्सामथ्यमपेक्षेतेत्यर्थः | 
ननु यथा पदार्थ परिच्छिन्ने घट इति न पदाथोन्तरमपेक्षते | पदेन सा पुनरपेक्षा 
घटवत् घटशब्दवदभेदनिर्देशाद' घरार्थत्वेन घटः शब्द उक्तः घटशब्दस्था- 
Ta अन्निहोत्रशब्दोऽसर्वस्याप्यर्थवत्तमपेक्षतेऽन्यथामिहोत्रशन्दोऽनर्थकः 
स्यात् , तन्मा भूत् तदानर्थक्यमित्याकाङ्कयते। न चेदेवं ततो दोष इति। यदि तु निर- 
पक्षोऽग्निहोत्रशब्दो इवनम्रकृतयर्थमात्र एव वर्तते ततः को दोषः? ततोञमिहोत्र- 
शब्दः प्रमादाधीन आपद्यते | अग्निशब्दस्य च न प्थकथ्रिदर्थों हवनप्रकृत्यर्थमा- 
त्त्वात् ततश्च दशदाडिमादिश्वोकावयववत् प्रमादाधीन आपद्यते । निराकाङ्कत्वान्न 
धुनरेचमिष्यते । तत एवं वचनव्यक्तिर्भवति | अभिहोत्राख्यं zd कुयोदम्नि- 
होत्रसंज्ञाक्रियाकाङ्का हवनं कुयोदिति। किमिव? घटवत् यथा घटं कुर्यादित्युक्ते 
सामान्यचोदनाया एवनाद्विरेपाभिसम्वन्धमन्तरेण GERE स्यात् तन्मा भूदिति 
घरं कुयोद् घटक्रियां कुर्यादिति वचनव्यक्तिस्तथाग्निहोत्रं जुहुयादिति | 

आचार्य आह-एतदुक्त दष्टान्तवेषस्यात्। अर्थभेदासिद्धर भ्युपेत्याप्या- 
काङ्क्तिमर्थभेदमभ्िहोत्रदवनयोरप्रसिद्धेः, शान्तेन प्रसिद्धेन घटेन वैषम्यमिति। 
तदशेयति-नहि किश्चिदग्निहोत्र नाम हवनं घटवत् प्रसिद्धं तदनूद्योच्येत। 
यथा घटवस्तु लोके ग्रसिद्भम भूत् यैमनूद्य तद्विषयं कर्म कुर्याद् घटं कुर्या दित्युच्यते | 
न तादृगलुवदनमात्रोपपन्नमम्रसिद्त्वादमिहोत्रहवनयोनोप्याकाइक्षात्मकृतमेक्य- 
मस्तीति तइशयति। न हि seu यदग्निहोत्रं संज्ञिकं हवनं तत् छुयादि- 
त्यमिहोत्रहवनयोरेक्येन प्रसिद्धो सत्यां तद्विषयं करणमनुविधीयेत । नापि 
हवने यत् छुयोदिति इवनक्रियामनूद्य तदसिहोत्रार्यमित्यैक्येन विधानं युज्येत, 
प्रेणामिहोत्रस् हवनस्य वा अविहितत्वाछोके शाख्रान्तरेषु वा प्रमाणान्तरेण 
वाऽप्रसिद्भत्वाद्श्निहोत्रदचनक्रिययोः TMA विधानं घटते ? | अत एव 
तू'मयमप्यदाक्यम्। अत इत्येतसादन्तरोक्ताद्वेतोर्वाक्यान्त्रेण प्रमाणान्तरेण 
वा प्रतीतत्वात् | .उभयमप्यशक्यं विशेषणं विशेष्यं च प्रधानमुपसजेन च वि घि- 

. ,३ " लिहितो. । २ SAR ° ग । ३ ° यायेन ग | ४ ° प्रत ग । 
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gma रोषः शेषी च | उत्समोऽपवादथान्यतरस्याप्य्थग्रतीतेः | किं हृवन- 
क्रिया विशेषणमगनिहोत्रविशेषणं हवनं विशेष्यम्? एवं विध्यनुवादग्रधानोपसजेनो 
त्सगीपवादरेषरेषामावादिषु ख पुष्पसरविषाणयोरिवायुक्तमिति। तुशब्द एवका- 
रार्थ । विशेषेण प्रोक्तवदेव विशेषणत्वादि न घटत इति विशिनष्टि। कथमशक्यमिति 
चेदशयति। यादि विशेष्येणेव विशेषणीयं हवन कुयोत्। तचाप्रिहोत्रसं- 
ज्ञकमिति। इवनक्रिययाऽग्निहोत्रं विशेष्येत, अग्निहोत्रं वा हवनमिति । यदमिहोत्रं 
तद्वनं कर्मलम्रिहोत्रेण हवनं विशेष्येत। इतिः प्रद्शने | इत्थं विशिष्येत यदि विशे- 
वेण विरोष्यतया ग्रयोजनमचश्यं तच्च नेवं शक्यमग्रसिद्धार्थत्वात्। यदप्युक्तम्-अन्- 
द्याभिहोत्रं हवनक्रिया विधीयते | हवनं वा अनृद्यान्निहोत्रं विधी यत इति | एतदुक्तं 
वाक्यभेदापत्तेरिति।अत आह-अलुवादविधिविषयत्वे वाक्यमेदापत्तेरिति। 
तत्रेकं ्नुवादकमेकं विधायकम् । तयोरन्यतरचेष्टं तेऽस्तु, ततो भिन्नार्थत्वात् 
वाक्यभेदोऽनयोरापद्यते, यथा ङुशलतरोऽनयोदेवदत्तो ज्ञेय इति प्रसिद्धमर्थमनृद्य 
आनयेनमित्यानयनं विधीयते। देवदत्तमानयेति देवदत्तानयनं वा विधाय विदुपोय; 
कुशलतरोऽनयोरित्यनुवादे प्रसिद्वाथाचुवाद् विधिविषये दे वाक्ये । एकमेकस्या- 
नुवादत्वेऽन्यस्य च विधित्वे वाकय भेदापत्तिरतो नेषोऽपि व्याख्यानाद्वा शोभन इति। 

. स्यान्मतम्-वाक्यमेदापच्यादिदोषाः सम्भवन्ति | क्रियाया एव विधेयत्वात् 
यथोक्तं नेतद्विचारयते। अनत्वाञ्नाच्वानिति (2) । किं त्यालब्धव्यो नालब्धव्य इति। 
तथा 'खभावसिद्ध॑ द्रव्यं क्रिया चेव हि भाव्यत’ इति तसादञ्चिविषया हवनक्रि- 
यैव विधीयतेऽतो दृष्टान्तवेषम्य नास्ति । द्रव्यस्याविधेयप्रतिषेष्यत्वात् घटं 
कुर्यात् मा कार्षीदिति। किं तहिं? घटक्रियां कुर्यादिति । तथा हवनं इर्यादप्निहोत्र 
कुर्यादिति हवनाग्निहदोत्रं कुयीदिति हवनामिहोत्रक्रिययोरतिदेशो न्याय्य इति । 
अत्रोच्यते-नापि घटादिकर्तव्यतायामित्येवमादि, यथा घटादिविषया कर्त- 
व्यता मृदानयनमर्दनास्युपक्रमात्मिका लोके प्रसिद्धा न तथा काचिदभिहवनकर्त- 
व्यता नाम प्रो्णवहिराखररणाज्यप्रक्षेपा्युपक्रमात्मिका | मत्रपूर्वक्रिया क्रमवती 
प्रसिद्धा यर्था कत्तेव्यतयाउतिदिश्येत | हवनारूययामिहोत्राख्यताभिहोत्र.ख्यया 
चा हवनाख्यता5तिदिश्येतेति i 
अथ पुनरिलादि | अथेत्यभिकारान्तरापेक्षान्तरम्, अधिकारान्तरमनन्त- 
रोक्तविधिना न निर्वहति इवनं gare जुहुयादिति | इबनविधावग्निहोत्राचुः 
वाद इत्यसिन्नर्थे अग्रसिद्धत्वाद्रिशेषणविशेष्यताययमावाद्वाक्य मेदापत्ते् द्रच्यस्यः 
fram वा विधाने Agaa परेणोच्येत-नेव हवनं कुयोदिती- 
र dl ते क-ख । ४ यया कतेब्यता 

| क-ख । | 
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त्यादि कर्तव्यतावाक्यतात्यागेन परिहारं मन्यते । पक्षान्तरसंश्रये सोप- 
वत्तिके निर्दोपं च कतमत् पुनः पक्षान्तरम्? इत्यत आह-किं तर््मिहोतरं 
कुयीदित्येत्पक्षान्तरमाश्रीयते? | उपपत्तिश्रात्राभिहोत्रशब्दे जुहोतेधौतोर्दशिं- 
तार्थत्वात् कर्ठेप्रययाथै च zeg दर्शितार्थत्वाद्य जुहुयादिति हुधातुः Rz- 
प्रत्ययान्तः, स च fez कर्तरि विहितः 'कर्तरि men: कर्मणि चे'ति। कतृशब्दश्च 
कुञूप्रकृतिस्त्वजन्तः कर्तरि क्रियया निर्वर्तकेऽभिधेये कृतो लकाराश्च भवन्तीति । 
तथा कर्मणि विहितोऽपि कुळकारो वा कृत्सं नातिवर्तते । भावे विहितस्तु 
क्रियामात्रार्थत्वात् we एव । किं करोतीति सर्वक्रियाविरेपेषु पचत्यादिषु 
विशेषणप्रश्नप्रदर्शनात् जुहुयादित्ययं ङुयादर्थं एव । यथा भूयते देवदत्तेन, 
सुप्यते देवद्चेनेत्येबरमाद्यकर्मकेष्वचि खपिति भवतीति | अग्निहोत्रशब्देन पुनः 
स्तद्विशिषभूतो जुहोतेरथोऽभिहित एव तस्मादपिहोत्रं कुयादित्ययमर्थ इति । 

अत्रोच्यते-एवमपि कर्तृप्रययकहरीनेनेति परोक्तं प्रत्युचारयति | एवमि- 
दानीं कुयोदमिहोत्रमित्येत त्प्षान्तरस् । होत्रशब्दोक्तहवनार्थता कतेप्रल्ययान्तकत्रे- 
थता च जुहोतेरित्येतल्वयोक्तम् , मया युक्त्या सहावधारितम्। तथापि जुहोत्यर्थस्य 
त्यामोऽ्थमेदश्च। जुहोत्य्थत्यागस्तावत् कठेविशिष्टक्रियासामान्यमात्रवाचित्वास्यु- 
पगमात् । जुहोतेश्च क्रियाविशेपत्वात् | सामान्यविशेषयोथान्योञ्न्यतो भिन्नत्वात् 
कुयाच्छन्दार्थं जुहुयाच्छब्दो त्रवीतीतिवचनात होत्रशब्देन दर्शिताथत्वाजुहोतेर- 
नथेक इति त्वयेव त्यक्तत्वात्। ततश्च जुहुयाच्छब्दी5पि होत्रशब्दाथं, होत्रशब्दो5पि 
जुहुयाच्छन्दार्थ ज्रवीतीति नामाख्यातयोः प्रत्येकं आर्थवृचित्वाद्भेदश्च। होत्रशब्द; 
क्रियावाची नामवाची च, तथा जुहुयाच्छन्दोऽपीति । एवं शन्दार्थसङ्करः प्रसि- 
द्विविरोधश्च जायते । यथा पूर्वापरीभूतमावमाख्यातेनाचष्टे प्रेजति पचतीत्युप- 
कमग्रशुत्यपवर्गययेवसानभूतं सै नामभिर्वज्यायत्तिरिति जुहोत्यर्थत्यागमे- 
दाभ्यां हेतुभ्यां जुहो त्यथत्याग मेदत्यागवत् सर्वधात्वर्थविरेषत्यागः | यथा जुहोतिः 
क्ेग्रत्ययान्तस्तत्सवग्रकृत्यथवान्। एवं पचतिपठत्याद्यः सर्वे धातवो धातुत्वात्त- 
द्वाचिनः | तसात् सरवेधात्वर्थविशेषास्त्यक्ता! । विशेषशब्दस्य भेदाथेलान्नामाख्या- 
तदयर्थृत्तितवात् पूर्वाक्तकरोल्यथेवद्धिनाथेता च, ततश्च सर्वधासरथविशेषत्यागान्न 
त्यागापत्तिरपि | तस्य gate सर्वघात्व्थसामान्यभूतस्यापि त्याग आपद्यते । 
किं कारणम्? विशेषाभावे निराश्रय सामान्यस्यामावात् करोतीत्युक्ते किं 
करोति, जुहोति, पचति, पठतीत्यादि विशेषसंश्रयेण बिना करोतेरथोमावात् | 
अपिशब्दात् सङ्करप्रसिद्धिविरोधपोनरुकत्यदोषाश्च | आसचश्रुताउग्रिहोत्रकर्तव्यत्वा- 

१ कृते । २ कृतः । ३ ° कृनर्थभाव ° क-ख | | 
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नेति चेत। स्यान्मतम्-संसगामेदभिन्चात् सामथ्याच्छब्दपरच्छार्थव्यवच्छेदो विशे- 
षलिङ्गाङ्गवति। यथाह--- 

संसर्गो विप्रयोगश्च साहचयं विरोधिता । 
अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस सन्निधिः ॥ 
सामथ्येमोचिती देशः कालो व्यक्तिखरादयः । 
शञ्दस्याथेव्यवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ॥ इति ॥ 

तत्र यञ्छव्दसन्मिधिसंज्ञकं सामथ्यं तञ्भवच्छेदकारणमिहाप्यस्ति, तद्यथा-आस- 
न्रथुतामिहोत्रशब्दात् तत्चोदितकचंव्यतैवात्र सम्बध्यते | TATA जुहोत्यर्थस्तत्वस- 
त्कतेप्रत्ययकृत्सर्वदशने सत्यप्यभिहोत्रं कुयोदिति हवनविषयस्येव करणस्योपादानात्। 
चेदित्याशङ्कायाम्। एवं चेन्मन्यसे तदपि न, आसन्नतरश्रुतञुदोत्यर्थत्यागात्। यथा 
आसन्नश्रुतामिद्दोत्रसान्निध्यात् तदर्थापादानं न्याय्यं मन्यसे ततोऽप्यासन्नतरश्रुतञु- 
होतिशब्दार्थोपादानं न्याय्यतरं किन्न मन्यसे?। स चार्थस्तयक्तस्त्वया। तदुपादा- 
नेऽपि चाप्रसिद्धतादिदोषास्तदवस्याः | खपदार्थ त्यक्त्वा पदान्तरार्थ कथं वर्तितेति 
चोक्तं अभ्युपेत्येत्यादि। 

पदान्तरार्थाभिधानं दोष उच्यते-परपदार्थविधानेऽपि च पदान्तर- 
परिश्रुतहोत्रमाच्वत्तत्वात्। ज्ञ्टयादर्थमात्रमेवेति कुर्यादर्थोपादा- 
नसमेदकम् | पदान्तरेऽग्निहोत्रपदे परिश्रुतं परिगतं ज्ञानं किं तद्वोतमात्र न 
AeA अर्थान्तरं गम्यतेऽतो जुहुयादित्येतस्य शब्दस्य योऽथस्तन्मात्र एव वृत्तः 
कुयोच्छच्दः | इतिशब्दो हेत्वर्थ | असाद्वेतोर्ञुदृयाच्छन्दार्थमात्रत्वाद्वा कुयोदि- 
ट्स्याथस्योपादानमभेदकम्। नास्ति AISA मेदकमभिन्नार्थम। कुतो5भिनाथे न 
भवतीति चेद्ववनं कुयोद्ययसाद्ाक्याथोत् तसात् त एव दोषाः | स्यान्मतम्-मात्र- 
ग्रहणात् सिद्धिः, अभिपदविशिष्टसमासत्वात । न हि होममात्रमेच श्रूयते। किं तदि ? 
अभेरभावभये वा होत्रममिहोत्र तत् कर्यादिति भिन्नोऽर्थं इति। एतचचायुक्तम्। तिङ्प्र- 
त्ययार्थेकीसूतम्रकत्यर्थत्वात्। होत्रमात्रवृत्ततवं सिद्वमेचेत्यर्थः | यत्र तिङ्प्रत्ययाथने- 
की भूतप्रकृत्यर्थमात्रं अकृ त्यर्थमात्रवृत्तिवी इष्टा। यथा ग्रलम्बनेऽव्यागच्छतीति वैध- 
रम्येण झुम्भकारवत् काण्डलाववत् समासत्वात् कुम्भकारवदेव विशिष्टाथेल्वमिति 
चेत्, तदपि नोपपद्यतेऽग्निसमासत्वात्। न ह्यस्ति अग्निशब्द्स होत्रशब्देन तिङ्प्रत्य- 
यार्थसाकांक्षेण समासः। “सुप्सुपा समर्थन सह AAA (पा०२।१।४) इति वचनात् 
तिङ् तेवास्ति। क्षारा्रीतपिबतादिषु समासदर्शनाददोष इति चेत् । न, परिगणिते- 
भ्योऽन्यत्राभावात् | तिङन्तग्रतिरूपकनिपातेषूषाचत्वा्च तेषां 'अस्तिनास्तिदि्ट- 

१ ° थेस्यक्ततत ° क-ख । २ ° ऽसौ क। ३ सभामाचात् क-ख । ४ तेनाखि ग। 
न्. d, १४ 
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भति०*( पा. ४।४।५० ) रिति ग्रातिपदिकवत् । अन्यथा देवदत्तः पचतीत्यत्रापि 
समासः स्यात्। T भवति सामर्थ्यामावाच्च समासालुपपत्तिः 'समथेः पदविधिः' 
( पा. २।१।१। ) इत्यधिकारादसामथ्य च सापेक्षत्वात् यथा संकुलाखण्डग्रा- 
तिपदिकस्य संकुलया खण्ड इति समासानुपपत्तिस्तद्वन्न च प्राधान्याभावादेवद- 
तस्य गुरुकुलमित्यनेन तुल्यम्। तत्र तु प्रधानस्वाद्भवति समासः। उक्त तु भवति हि 
प्रधानशब्दस्य सापेक्षस्यापि समास इति। न चात्राभिशव्दस्य होत्रशब्दस्य वा 
प्राधान्यमस्ति । कुयोजुहुयादिति तिङन्तस्य क्रियावाचिनः प्राधान्यात् साधनानां 
साध्यसिज्यथग्रवृत्तित्वात। अपशब्दो हि नामाथेविशेषविवक्षायां तदभिधायित्वरू- 
पातिक्रमात् । यथा गोणीशब्दो हि साखादिमत्यर्थ संच्वाभिधायिगोशब्द एव । 
यथा गावीशब्दोऽपि गव्यवसेयः। सक्तिगोवीत्यसिन्नर्थ शब्द एव | तथा चोक्तं- 

थस्तु TIS कुशलो विशेषे, शब्दान् यथावद् व्यवहारकाले | 
सो$नन्तमाझोति अयं परत्र, वाग्योगविद दुष्यति चापशाब्दे; ॥ १ ॥ 

( पाणि० supo Ho भाष्ये ) 

तसादपशब्दआाऽयमसिन्नथे कुयोदर्थापादानं च मेदकमिति। साधूक्तं त्यक्तजुहो - 
ferr तु निःक्रियाकर्त लात कुयोदथोभावः। अथाचक्षीथा एतदोषभयात् त्य- 
तया जुहोत्यथे निःक्रियं कत्रथमात्रमेव गृद्यते कुयोदिति कर्तव्यतामात्रचोदनार्थः | 
एवं च सति त्यक्त्वा जुहोतिकभ्रेथेग्रहे तु तुशव्दो विशेषणात्यन्ताभावे। तेनेत वि- 
शेषयति, करोति ङुर्यादित्येवमादिशब्दानां कृत्यप्रकृतीनां घटादिकर्मापेक्षानन्तरेण 
किं करोतु कि कुयोदित्यनिर्णिताथेत्वातको5थः स्यात्? कृत्सर्वाभावे कत्रेथेस निःसा- 
ध्यखककतेत्वं स्यादतः कुर्याच्छन्दो निरथेकः। त्यक्तखम्रकृत्यर्थत्वात् ताइग्विधस्य 
कृदादिग्रकृतिरहितस्य पादादिप्रत्ययान्तस् प्रयोगस्यादर्शनात् । अम्युपेत्यापि 
प्रयोगं जुहोतिप्रयोगासत््व A | असत्वमग्रशस्तत्वं Far? त्याज्यत्वात् | 
त्याज्यत्वं त्वया त्यक्तत्वात् । असन्मतेनाथोभावात् । अथोभावश्चोक्तविधिना 
सिद्ध एव । तसात् त्याज्यत्वादसन्वं जुहुयादित्यस्थ प्रयोगस्य इष्टान्तो व्याधिवत् । 
यथा व्याधिस्त्याज्यत्वादप्रशस्तः तथा जुहोतिशब्दो5पि सार्थ इति | 

किं चान्यत-क्रियानामखवृत्तीत्यादि। आख्यातस्य क्रियार्थ च रूढस्य umi 
विग्रकी्णावयवकलापं eret पिण्डितहोत्रस्य खार्थोपादानम्। न च तमप्युपादाय 
तत्रैवावतिष्ठते | किं तहिं? पुनरपि सत्त्वार्थ त्यक्तवा क्रियारथोपादानमेवं नामशब्द- 
स्यापि erra ति खां त्यक्तवा क्रियार्थोपादानं क्रियार्थ त्यक्तवा सत्तार्थोपादानमिति। 
ताभ्यामेव च स्यागोपादानाभ्यां कुर्याजुहुयादित्येतयोरापि शब्दयोः सामान्यः 

- Y? जातीय ° क। २ “पक्ष्यणपरथ” क-ग । ३ सस्वेयनो क-ग। 2 "ge क-ग। 
MOTE के ६ ? OT | | 
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विशेषार्थयोरितरेतराथंबृत्त्या भेदः खप्रकृतिबठेन पिण्डनविप्रकरणात् तद्भेदवततद्ग- 
ठेनास्यापि। तथा तद्वाधिन्योः प्रकृत्योरपि भेदस्ताभ्यां यागोपादानाभ्याम्। कयोः 
प्रकृत्योरिति चेद्वातुप्रातिपदिकयोभदस्तत आह-धातुप्रातिपदिकम्रक्ृतिमेदोऽपि 
न, तदमेद एव सः। कुतः पढ्मेद; इति चेत् , पदान्तरविषयत्वात्। पदान्तरस्य 
विषयोऽस्येति पदान्तरविषयं तत्पदमाख्यातं नाम वा तद्भावात् पदान्तरविषयत्वात् 
कुयोज्जुहुयादिति | अथवा वाक्यार्थविचार; प्रधानमीमांसकस्य । यदुक्तं प्रागबा- 
क्यभेदो विष्यनुवादत्वापत्ते'इति। स तु न केवलो वाक्यभेदः पदभेद एव वा । 
किं तहिं? थातुप्रातिपदिकमेदोऽपीत्यभिसम्बध्यते | नन्वनुवर्तनात् तत्र को हेतुरिति 
चेत् | अज्ञातस्याप्निहोत्रस्य क्रियाविशेषणत्वेनानुबादात्। अन्ञातार्थो विधिः, ज्ञाता- 
थोडयुवाद! | अग्निहोत्रमज्ञातत्वाद्विधीयते | तत् कुयोजुहुयाद्धवनं कुर्यादिति 
जुद्दोतिक्रियया विशेष्य प्रसिद्धस्य विहितस्येवाचुवदनादिति ग्रागुदितमथेमुपप- 
ततित्वेनोपदर्शयति-- 

ततश्च किमेवं चेत्यादि, थावत्तस्य प्रभावः । एवं चेत्यनन्तरनि- 
दिटटकियानामखवृत्तित्यागोपादानाभ्यामेव waar प्रतिपत्तिः जुहुयादि- 
erem: पदश्रुतेहवनक्रियाविधानमथी जुहुयाद्बनं कुयोदिति तस्याः भावः सा 
न भवत्यनर्थाथाधिगतेयच्छब्द आह तन्नः प्रमाणमिति च हीयते । नामाख्यात- 
योर्थमेदत्यागोपादानदोषेभ्यञ्च शब्दाव्यवस्थानात्+ तदव्यवस्यानात् पुरुषबुद्धिव- 
शेन शब्दार्थीवस्थानम् । कुतः? खप्रत्युपेक्षाबुवादे न्यायेन च तत्त्यागात्। खयं प्रत्यु- 
ेक्षितोऽर्थस्त्वयायमस्य शब्दोऽस्यार्थ एवं भवति न वेति दोषवस्वादयं त्याज्योऽयं 
गुणवस्तादाश्रयणीय इति विचार्य खमतिग्रमाणीक्रणेन श्रुतिप्रामाण्यत्यागः कृतः। 
ततः तस्यागात् कत्राद्यर्थप्रतिपत्तिवशेन शब्दार्थावस्यापनात् तु पुरुषस्य ज्ञानमेव 
प्रमाणीकृतं तसैव विध्यर्थवदवस्थितस्ानुवद्नात्। अतश्च ते वादावसानं विग्रहस्या- 
ने पुरुषज्ञानप्रामाण्याश्रमेण क्रियोपदेशवाक्ये ्रमाणीकरणात् ग्रतिज्ञात्यागः अति- 
ज्ञान्तरगमनलक्षणम् , एष च प्रतिज्ञात्यागम्रतिज्ञान्तराश्रयणदोषः, इतरत्राप्यर्थव्या- 
ख्याने हवन कुयादित्येतसिन् भवति | कसात ? खपरतयुपेक्षाचुवादेन च तस्यागात्। 
कत्रीद्यथनियतम्रतिपत्तिवशेन शब्दार्थ्यापनात्। एवमेव स प्रकृतिग्रत्यय एवासि- 
होत्रशब्दो वा वाध्यते । शब्दप्रामाण्यत्यागेन खमतिप्रामाण्यावलम्बनात् | 
एवं aff यथाश्रुत्यग्निहोत्रवद्भवनमपि ग्रही ष्यते। आह-न शब्दार्थ त्यजाम्युक्तदो- 
SERI । किं या वा श्रुतियेथाश्रुति यथाग्नहोत्रशब्दश्रवणात् तदथा गृह्यते । 
तथा इवनमपि जुझयाच्छच्दश्रवणाद्रहीष्यते ततो न दोषोऽस्तीति | तदेकत्र ET- 
नमग्निसम्म्रदानवि शिष्टकर्मकारकतयोच्यतेऽन्यत्र खविशिष्टकवेकतयेति। अत्रोच्य- 

१ निरखा क-ख । 



१०८ चयचक्तम् | [ हवनक्रिया- 

ते। नन्वथद्वयविधानमशक्यमेकेन वाक्येन । अग्निसम्प्रदानकस्य कर्मभूतस्य हवन- 
स्थ RATA च RRIA यथा ब्राह्मणसम्प्रदानकहविदीनवाक्येन गुक्कगवान- 
यनमपि | इतर आह । नेव हवन विधीयत इत्यादि | जुहुयाच्छब्देनेव हवनं 
विधीयते। किं तर्हि! अग्निहोत्रशब्देन विहितं हवनमनूद्यते विष्यनुवादयोर्भिन्नलध्ष- 
णत्वात् | किं तयोलक्षणमिति चेत्? उच्यते-ग्रापतमनूद्यते वाक्यान्तरेण यथा 
पण्डितः तिष्ठतीति, qaa: पण्डित इति वाक्यान्तरविहितपाण्डित्यस्य स्थाना- 
नुवादात् | अग्रां च विधीयते यद्वाक्यान्तराग्राष्तिमद् विज्ञातं प्रमाणान्तरेण 
तद्विधीयते | यथा खर्गकामो जुहुयादिति | अत्रोच्यते-यदेतद्विध्यनुवादयोर्लक्षणं 
नानुवादो हवनस्य युज्यते यस्मान्न च प्राप्तिरस्ति हवनस्याविहितत्वात्ं। इतर आह- 
अस्ति ग्रापिईबनस्यासिहोत्रस्य हवनत्वात् तस्य त्वविहितत्वादित्यत आह-यद- 
मिहोत्रं हवनमेतत् पुनरुक्तं तर्म॑वमनयोरभिहोत्रहवनविधानयोरविशेषः | एतचाथे 
पुनरुक्तं च नानुवाद उन्मत्तवाक्यवतू। 

अनुवादलक्षणाभाव चास्य दशयति-विधिविहितस्य हि अनुवदनम- 
ware इति | हिशब्दो यसादर्थं | यसाद्विधिवाक्यविहितस्यार्थस्य पश्चाद- 
थविशेषप्रापणार्थानुवादोऽनुवादस्तदत्र लक्षणं न घटते | अग्निहोत्रहवनविधेय- 
त्वात् | अग्निहोत्रय हवनस्य चेकीभूतयोविंधेयत्वात्। तनिगमयति-अनुवा- 
दयोग्यतेति। अथापशब्दो वानुवादो यथा कथंचित् स्यात् | स्रान्मतम्-वक्तु- 
विंवक्षितपूर्विका शड्दप्रतिपत्तिरित्यस्य हवनस्य विधान विवक्ष्यतेऽनुबादो विवक्ष्यत 
इति। एतदपि यथा कर्थचित् स्याद्विहिताथाभावाद्विवक्षेञ्छयोरनथान्तरत्वादिच्छा- 
मात्रतश्च। निरुपपत्तिकस्ाथस्यासिद्वेने स्यादिस्यमिप्रायः। यद्यपि यथा कथश्रित् 
स्यात् ततः-पुनरुक्तदोपाभाव एव स्यात्। इष्यते च पौनरुक्त्यं शब्दतोऽ्थतश्व। ‘उक्ता- 
थशन्दाथकथनमविशेषेण पुनरुक्तमन्यत्राद्रादिभ्य' इति पोनरुकत्याभावः । उक्त 
हीति पुनरुक्तापवादमथेविशेषापेक्षं दशेयति-अञुवादात् पण्डितमानयेत्युक्त 
पण्डितो देवदत्त इत्यनुवादो न पुनरुक्तम् | एवमादरे खामिन् ! स्वामिन्निति । 
वीप्सायां ग्रामो ग्रामो रमणीयः। भृशार्थे यूतं धूतम्, AT मृदु, शनेः शनेरिति | 
विनियोगे घटं कुरु, घटं कुर्विति । देतो कृतकत्वादनित्यो घटस्तखात् कृतकत्वा- 
दिति | अश्नयायां विपर्ययस्यासं हसति हसतीति। ईषदीषदिति, स्तोकं सोकमिति । 
सं्रमे खागतं खागतमिति | विसये विद्याधरो विद्याधर इति | गणने एकमेक 
दे डे इति | सरणे आ! विदितो विदितः पाटलिपुत्रे दष्टोऽसीति | एवमाचर्थ- 
विशेषामावे पुनरुक्तदोषावश्यंभावात् । न चेदनुवादत्वमस्य पोनरुक्त्यमेवास्थ । 
पोनरु्यामावे नानुवादत्व॑ तसादिदं त्वचुवादाक्षममयोम्यमित्यर्थः। कतमजहुया- 

१ ° ध्यादिति | अन्य क-ख । २ °भर्थाब°ग। णयांत्वेच्छब्दो कख. . ` 



अपौरुषेयत्वविचारः ] न्यायागमाबुसारिण्यळङुतम् । १०९ 

दित्येतत् पद कुतो विधीयमानत्वात् योऽथो विधीयते न सोडनूचते । आख्यायमा- 
नपण्डितत्ववद् यथायं पण्डितो देवदत्त इति विधीयमानपाण्डित्यो देवदत्तो नानू- 
दते । तथा जुहुयादित्येतदप्यपू्वोपदेशत्वाद् अनुवादवेधम्याचास्य तक॒क्षणाभावात् । 
किं तल्लक्षणमिति चेत्? विहितमेव त्वनूद्यते च विशेषविधानार्थ यथा पर्दु्दैवदत्तः, 
पयसेनं भोजयेति तछ॒क्षणाभावात् । किं तह्क्षणाभावात्? । नाजुवादो यत्र न विशेषो 
विधीयते मोखविधेरेव सः । एवं तहिं विशेषविधानादचुवादोऽस्तु तद्वदिति चेत्न 
भवति | यसान चात्र कः कथिज्ञुहोति। पुनर्वचनेन विशेषो जन्यते। जुहुयादित्य- 
नेन शब्देनामिहोत्रशब्दामिहितादथोन्न कश्चिदन्यो विदिष्टोऽथोऽभिधीयते यतो- 
ऽनुवाद्ः स्यात् । ततश्र प्राक्तनमेव सञ्जातम्। यावदेवाग्निहोत्रं कुयोदिति वाक्य- 
विकरपेऽभिहितं तावदेवाम्निहीत्रं जुहयादित्यत्रापि वाक्ये ततोऽधिकं न किख्वि- 
दस्ति। एवं यां तां गतिं गत्वा कल्पयित्वापि सर्वथा सर्वग्रकारेणाग्निहो त्रं जुहुयादित्य- 
सिन् वाक्येऽग्निहोत्रकर्मण्येवान्तमावितहवने जुहुयाच्छब्दम्रकृत्यर्थे किमतिरिच्य- 
ते?। पोनरुक्यदोषच्यपेतो विधिठिंट््वर्यासे, विधौ विहितस्य लिट्ग्रत्ययस्य कते- 
कारकस्य तन्मात्रोऽर्थं आस्ते न दूषितः। अन्यत् सर्वे पुनरुक्त्यादिदोपदुष्टमेवेत्यर्थः । 
अग्निहोत्र कुयोदभिहोत्र जुहयादिसेतयोवाक्यार्थविकल्पयोरुक्तदोपत्वादतो नालु- 
वादः | उक्तदोषसम्बन्धादित्यर्थः | कथमिति चेत्? उत्तरविशेषासम्बन्धनात् 
विधीयमानपण्डितत्ववदित्येतद्नन्तरोक्तार्थसमाहारार्थ साधनं गतार्थम्। तसात् क- 
अर्थमात्रमवशिष्यते | शेषं पुनरुक्तम् । | 

अथोच्येतेति । परमतमाशङ्कते-अधाञ्न्यथोच्येत Reeth ग्रत्यया- 
थाऽचुक्तत्वादवशिष्यतेऽबश्यं च वाच्योऽसौ तसिन् ग्रत्ययार्थऽवशिष्यमाण- 
ऽकायवाच्ये अकृतिपरव्यवस्थाया? इति हेत्वर्थ पञ्चमी । प्रकृतेः परः प्रत्ययः 
प्रयोक्तव्य इतीय व्यवस्था तस्याः व्यवसाया मर्यादायाः faa: हेतोराव- 
श्यर्क ग्रकृत्युपादानम् , तसिंश्वावश्यके प्रत्युपादाने आसे कतमा अकृतिरुपादातु 
योग्येत्येवं विचारयतः इदं मे योग्यमिति प्रतिभाति | वरमासन्ना प्रकृति- 
रुपात्ता, अर्थः पुनरस्या न विवक्ष्यते । गतार्थत्वात् तसादविवक्षिताथो सा । 
सत्यपि नान्तरीयकत्वे ग्रत्यासन्प्रकृत्युपादाने विलक्षणां सत्यां परिलज्याविल- 
क्षणा जुहोतिश्रकृतिरेवोपात्तेत्यवसेयम्। प्रयोगोऽञ्निहोत्रं जुहुयादिति चोच्यते । एर्व 
ae वरं वरं कमित्यादि, चेन्मन्यसे वरमासञ्नग्रकृत्युपादानम् । नान्तरीयकत्वा- 
'दिति। तत्राहमेव ते वरं वरं कं साहायकं ददामि बुद्धेः ? कदेग्रत्ययान्तया gu 
परकृत्या प्रत्याय्यते स्फुटतरमतोऽग्निददोत्रं कुयादिखेवास्तु। इतर आह-त्वयेव सम- 
FASS TE RRR RP RR —— —am— 
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थितत्वादेवमेवास्तु । आचार्य आह-स्यादेवं यदि सापि चार्थय्थितिनिर्दोपा स्यात् 
किन्तु साऽपि चायक्षिप्तवाच्यार्थख्थितिरुक्तवत् | तस्यामप्यर्थखितो निराकृतो 
वाच्योऽर्थः जुहोत्यथेत्यागमेदाभ्यामित्यादि प्रबन्धेनोक्तत्वात् | यथा श्रुताथों- 
भावादिदोषात् पोरुषेयत्वादिप्रसङ्गाच । एवं तावढ्यायेन परीक्ष्यमाणमेतद्वाक्यं 
न युज्यते | पुरुषतकेलक्षणेन, यद्यपि पुरुषतकेलक्ष्ण न्यास्यमतिलंध्यापोरुषेयो 
नित्यो dere: क्रियोपदेशः पुरुषंगतरागादिदोषाशङ्काहेतुविनिुक्तः प्रमाणम् | 
पुरुषकृतानि हि वाक्यान्यविद्यारागाद्यवियुक्तपुरुषवदप्रामाण्यान्यफलाऽशक्यप्रा- 
पिनित्यानित्यादिवस्तुतत्वविचारविषयाणि सफलशक्यग्रापिपुरुषहितोपायक्रियोप- 
देशात वेदवादः श्रेयानितीष्टं तथापि quang न्यायेऽतिलञ्च्यमाने 
क्रियोपदेशवादोऽपि तरववादवदेव त्यक्तः स्यात्। किं कारणम्? तत्रापि यदच्छा- 
भ्युपगमात् | अविद्यारागाचचवियोगादेव सर्वपुरुषाणां वक्तृश्रोठपुरुषाधीनत्वाच्चो- 
पदेशपरम्पराया न PASAT उपदेशः, अतः सुप्तमत्तादिविप्रलापवयडच्छयाभ्यु- 
पगतो वेदो वेदिकेः, अत इदमापन्नम्। 'को वा तद्रेदाम्रिहोत्र जुहुयात् खगेकाम' 
इत्येतद्वाक्यं सार्थकं निरर्थकं वेति ! किमिव ज्ञायते बालग्रढापवत् ! | यथा हि 
बाठेरनियतक्रियाकारकेरसम्बद्धमुक्तमचुद्धिपूर्वत्वाज् ज्ञातुमशक्यम् | केनार्थेन ! 
अर्थपत्यायनार्थवदिति। किं कारणम्? व्यवस्थोपेतबालशब्दपयोगो हथेग्रत्य- 
यनार्थः खनि थितार्थप्रतिपादनसमर्थनियतवणालुषूवीकः प्रत्युपेक्षितवाच्यवाचक- 
सम्बन्ध इतीयं छोकशास्नव्यवखा । ततोऽपेतन्रह्मादिसरववेदवादिवचनम विद्यारागा- 
दवियोगात् तेषाम् , इत्यशक्यप्रापिरग्निहवनविधानादिवाक्याथस्य | तसात् को ह 
वेतद्वेद बालप्रलापबद् व्यवस्थापेतमुदितम्। किं चान्यदफलं चेतदित्यत आह- 
किं वाऽनेन ज्ञातेन यदेतज्ज्वेदज्ञा अग्निहोत्रकमज्ञा एवमुक्तवन्तोऽग्निहोत्रं जुहुयादि- 
ति वाक्यमव्यक्तमव्यक्तार्थमस्फुटार्थं यखादव्यक्तज्ञाना एव ते पुरुषत्वादविद्या- 
योगाच्च दशदाडिमादिश्छोकवादिवत् | अविद्यायोगं दशेयति-यद्यद' ज्ञाना- 
दिलि, रागादियोगं च दशेयति। यदि द्ेषादेः। इतर आह~विफलोऽयं ग्रयासोऽनि- 
शापादने तेऽभ्युपगमत्वात् को वा आह इवचनमेतत्। ननु प्रागुक्तं संशयविपयंया- 
नध्यवसायसंपृक्तत्वात् निणयस्याप्यज्ञानमेवेति। अथवा को वाह जवचनमेतदिति। 
तस्य पुरुषस्य सर्वत्र ् रमाणभूतस्यामावात्। किं तहिं ! शब्दस्यैव च निर्दोषत्वादिति । 

अत्राचाये आह-यदि संशञयादियोगान्न ज्ञः प्रमाणं तहींदमज्ञोक्तत्वादुन्मत्तवा- 
क्यवदिति क्रियोपदेशसाफल्यवादः & गच्छतीति चिन्त्यताम् | एवं तावढुद्धिपूर्व- 
कमकारादिवणीनुपूव्यी शब्दोचारणं चेतनोदीरितं काकमाषितं पुरुषेमाषितं वा 

१ शस्य क-ख । २ झाऊंबाशित पुरुषबासितं क-ख i 
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तुल्यम्। अथाचक्षीथाः काष्ठपाषाणादिसंघइ्जनिताचेतनशब्दबत् सर्वमचेतनं प्राप्यते 
चेतनत्वं कुतोञ्य आमाण्यमचेतनत्वात् आकाशवत्) एवं च कुत्वाञ्चेतनत्वात् 
कुतोऽस्य वचनम्? यच्छब्द आह-तत्र प्रमाणमितीष्टं भवता भाषणं वचनयुक्तिः 
शब्दोचारणं भावसाधनत्वात् वचनशब्दस्याचेतनत्वादठक्तत्वमस्य नास्तीत्यर्थः । 
कथम्? अज्ञोदीरितत्वादेव च। वचनत्वमस् नासि वाच्यार्थग्रतिपादनामिसन्धिपू- 
dd तत्। तदभावे तूक्तमित्यत आह-काषशब्दवदित्थमचेतनत्वेऽपि न घटते वेद- 
वाक्यम्रामाण्यमत्राह। यदुक्तं प्राक् को वाह ज्ञवचनमेतदि'ति द्वितीये विकल्पे | न 
qm सर्ववक्तूवचना्रामाण्यमिति, सवचनविरोघदोषात्किं तर्हि! सर्वज्ञवीतरागा- 
दयभावाद्रन्थस्य स्वभावश्च भावविषयस्य कतुरम्रामाण्यं न तु वक्तुरनादिनिधनस् T- 
क्तपरम्परागतस्य वक्तृवचनयोः क्कचित् ग्रामाण्यादिति । 

अत्रोच्यते-आदिवक्तवचोत्तरवक्तयंपि । यथादिवक्तारोऽप्रमाणमसर्वज्ञ- 
त्वादवीतरागत्वाच्च शाराणां सर्वमावखमावविषयाणां यथार्थज्ञानवचनहीनाखथा 
हि-मदनादिप्रसिद्वानाँ शाखाणामध्येतारो यथार्थज्ञानवचनहीनास्तसाुभयेषां ज्ञा- 
तत्ववक्तृत्वयोरयथार्थयोरनाश्वासस्तुल्यः। किमिव? भातिकमनरादिवत्। यथा घातु- 
विषयाबलादिवादिकानां ज्ञानानि मत्रवचनानि च विप्रसम्भभूयिष्ठत्वादनाश्वास- 
नानि | आदिय्रहणाइशीकरणमत्रयोगादिवत् | तत आहादिक्वचचोत्तरवक्तयंपि 
बातिकर्मवादिवत् तु बचनानाश्वासतुल्यतेत्यलमतिग्रसङ्गिन्या कथया । किंच-यदू- 
्तमविवश्षिताथीनोर्थकापि करेप्रत्ययसादायककारिणी जुहोतिग्रकतिरुपाचेत्येतद्- 
पि न्यायविरोधादयुक्तम्। कथम्? कचिचेत्यादि । ककचिचेति न सर्वत्र। यथा नक्षत्र 
ष्टा वाचो विसूजन्तीति । कतरदेवदत्त गृहम्? अदो यत्रासो काक इति | नक्षत्रे 
त्राणपश्षिणि वोपयुक्तार्थयोरेव CET काकशब्दयोः सार्थकयोः काकशहोपलक्षणेअर्थ 
सत्येव नधत्रदर्शनकाकाथोविवक्षया न्यायादनपेता न्याय्या इष्टानानार्थकसेवोन्म~ 
त्प्रळपितादे तथा तयोरभिहोत्रहवनयोः सार्थकाथेवर्तेन रृष्टयोस्तदविवक्षया च सा- 
कत्वं दृष्टमतो न्यायापेतमेतदुक्तमबिवधचितार्थस्यानन्तरीयकत्वात्। प्रकृतेः प्रयोगो 
जुहुयाच्छब्दसेति | किं कारणम्! अयुक्तयानथेकत्वाभाषग्रसज्ञात् | यथेष न्यायः 

शुब्दानां प्रयोगे नियतो न खान्रान्तरीयकत्वादपि ग्रयोगे साधुत्वमेव ख्यात् | ततश्च 
प्रमादादप्रमादादा प्रयुक्तस्य शब्दस्यानर्थकत्वाभाव एव स्यात् | प्रमत्ताप्रमत्तवज्झवि- 

शेषश्च स्यान्न तवे भवति दृष्टशिष्टष्टविरुद्धत्ात। स्यान्मतम्-उपरक्षणा दिभ्रयोजनायां 

विशेषविवक्षायां किमनया खार्थाविवक्षया सर्वस्य शब्दप्रयोगवक्तुविवक्षितपूर्विक- 
त्वाद अश्त्तेरविवक्षाविवक्षयेत्येतदयुक्तस् | विवक्षाविवक्षयोरनियमेन शब्दासंदचो 
सत्यामग्रयोजनायां चाविवक्षायामध्याद्वविवाभावे विरेषददेतुर्वाच्यः | अभिशब्द- 



११२ सयचक्तम् | [ हवनक्रिया-- 

स्यापि जुहोतिप्रत्युपादानवत् नान्तरीयकत्वात् प्रयोगोऽर्थाऽस्याविवक्षित इति प्रा" 
परम ततश्च भसहोत्र जुहुयादित्येतद्वाक्यं साधीयः, अग्निहोत्र जुहुयादिलेतत् साधी- 
यः। इति केन हेतुना परिच्छेद्यम किं चान्यत्-युक्ततरी तु तदविवक्षा। अस्याद्यवि- 
वक्षा । कि कारणम्? वक्ष्फमाणन्यायदशनात्। वक्ष्यमाणो हि विधिविधिनयेऽयं 
न्यायो द्रक्ष्यते भवता पुरुष एवेदं सर्व' मित्यादि | तदशनाच्ेदमम्यादिविकल्पास- 
त्वान्राम्रिहोत्रै न होतेत्यथाभावादेवाविवक्षा न्याय्या। किं कारणम्? अर्थतस्ततत्र- 
त्वात्तस्याः। अर्थवशाद्रा विवक्षा वा भवितुमहति नान्यथेति | 

तदुपसंहृत्याह-एव ताचदित्यादि। एवम्-अनन्तरोक्तोपपत्तिविधिना। अग्नि- 
हवन कुयादित्येतसिन्नर्थ प्रदशितदोषत्वात्। अथवा अग्निहोत्रं कुयोदमिहोत्रै जुहुया- 
द्वबनं कुर्यादिहोत्र हवन कुयोज्ञुहुयादिसेवमाद्य्ेपु प्रदार्शितदोषत्वात् , तावच्छ- 
sq: HATA! | दोषान्तराभिधानमपि भविष्यति।एप तावद्दोप इति अग्रत्यायकत्वम- 
स्य वाक्यस्य। कुतः? अप्रत्यवेक्षितार्थयाथातथ्योत्तेबोलपलापवत्। यथा- 
तथाभावो याथातथ्यम्थस्य याथातथ्यमर्थयाथातथ्यं तसादर्थयाथातथ्यात् तस्या- 
प्रत्वेक्षितस्थाविचारितख | किंखरूपोऽयमरथः ?। प्रमाणं ्रमेयः, केन वा रूपेण 
प्रमाणं ग्रमे यो वेत्यम्रत्यवे्षितखार्थस्योक्तः। शब्दस्यार्थस्य वा प्रत्यायकररूपभम्र- 
त्यवेकष्यो क्तत्वात् तदग्रत्यायकत्वम् | अर्थत्वाच्चशव्दस्तदभिघेयों वा ग्रत्यवेक्षित- 
याथातथ्योक्तेरेवाप्रत्या यकः प्रधानादिवदिति वैधम्येण तसादप्रत्यवेक्षिताथया- 
थातथ्योक्तेः | यदि शब्दद्वारेण यचर्थद्वारेणोभयथाप्यप्रत्यायकत्वं सिद्वमतथाप्र- 
त्यायकत्वाद्नुपदेशत्व बालप्रलापवदेच | 

किं चान्यत्-अभिद्ोत्रं इवनं ङुयादित्यसिन्नेवानन्तरोक्तेऽये दोषान्तरक्रमः । 
त्वदभिप्रायवदित्यादि । त्वद भिग्रायेण तुर्यं ् वदभिग्राय इव त्वदभिग्रायवत् | 
यथा त्वद्भिम्रेताग्निहोत्रह्aवनं कुर्यादित्येतसिन्रथ हवनानुवादेन विशिष्टेऽसनिोत्रे- 
5म्युपगम्यमाने$भिहोत्रस्थ त्वदिष्टस्य कर्मणः साङ्घादिपरपरिकन्पितात्मादिच- 
स्तुतत्वस्यालोकिकस्याप्रसिद्धस्य दुज्ञीनत्ववदळोकिकत्वादपरसिद्धखरूपत्वात । दुल्लो- 
नत्वमविज्ञातय च करणासिद्धि! सा हवनक्रिया न सिद्यतीत्यर्थः | 

अत्र परेणाथोच्येत परिहार;-बिध्यन्तरविधानदील्या तत्सिद्धिरिति i 
अग्निहोत्रं जुहुयादित्येतसादिधेरन्यो विधिविध्यन्तरं qd च्छिनत्तीलादिस्तस्य वि- 
धानविवक्षितनिरूपण पूव पश्चादिति कर्तव्यतामिर्निरूपणं शैलीखभाषः शेल्या दृष्या 
विधित्वादस्या विधेयो शैली त्यबुमानात् सिद्धिर्भवति। कस्य पुनर्विधेः! बिध्यन्तरवि- 
घानशैस्या सिद्िइष्टा। यथा यूपं च्छिनत्तीत्यादि, यावत् पलाशमष्टाथमिलादीनि । 
शैल्यबुत्पादन इश्टान्तमाह--यथात्र पूर्वमविवक्षितनिश्रयावधारणात्मिका कर्तव्यता- 



अपोरुषेयत्वविचारः | न्यायागमातुसारिण्यढङुतम् | ११३ 

चोदिता weeks wer wed चेल्यादीतिकर्तव्यताचोदनया wet व्यवखा- 
प्यते, तथेहापि । 

आचार्य आइ-एतदपि न, वैषम्यात् । इान्तदार्टान्तिकयोः शैलीवेष- 
म्यात् | WENT कारतः प्रसिद्धितो$वधारणतश्व | तत्र कालतस्तावञ्न हि स च्छे- 
दनक्रियाकार एव यूपो भवतीति वाक्यरेषः,च्छेदनाद्यानर्थक्यप्रसङ्गात्। किं तहि ! 
च्छेदनादिक्रियाभिः संस्कृतः सन् भविष्यति यूप इत्थंखरूपस्य तस्य काष्ठस्य 
तदा qued नामतो युक्तम् | यूपखरूपं कालान्तराभाव्युपेक्षितं न पुनरग्निहो- 
TH तदेव सतः संस्कारनिरपेक्षस्य कालान्तरामाव्यर्थापेक्षणमिति वैषम्यम् | इतर 
आह-नजु वत्सहत्तेत्यादि यावत् स्थूणेन्द्र इति | यथात्र तादर्थ्यात् ताच्छब्दमेवम्। 
यूपार्थ दारु यूप इति तत्कारत्वात् | अत्रोच्यते 

च्छेदनस्य संस्कारता न विहिता स्यात्। यूपस्य निवैत्तत्वात । तम्निव॑र्तनाथों हि 
चछेदनसंस्कोरात् | तस्यामसत्यां च संस्कारतायां च्छिदिरविवध्चितार्थः स्याद- 
संस्कारार्थत्वेऽनर्थक एव च्छिदिः स्यात् इत्यर्थः | तखाद्यावदेव qd खीकरोति 
सत्वेन परिगृह्णातीत्युक्तं भवति तावदेव च्छिनचीत्युक्तं भवति, छिनत्तः संस्कारार्थ- 
रहितत्वान्मा yer दोषो इष्टविरुद्वत्वाददष्टाथो वा स्यादिति वर्तते । नेवा- 
ष्टार्थस्तत्फलत्वादेवम् | तावत्कालतः देलीवेषम्यादयुक्तमुक्त॑ विध्यन्तरवि- 
धानशैल्या aad छिनचि, पलाशमष्टाश्रिमित्यादिवदिति । अवघारण- 
वैषम्येऽपि अत इयमित्यादि | अनन्तरोक्ता येयं भावना तयैव भावनयाऽवधार- 
णवेषम्येऽपि भावयिष्यामि | अत आह--या तत्र भावना । यूपं च्छिनत्ति 
च्छेदनेन यूपं स्वीकरोतीतिच्छिदेः संस्काराभावे यूपखीकरणार्थतया उक्तत्वात् | 
तत्र च कथमवधार्यमुच्यते | न च च्छेदनमेवावधायेते करोतीति वर्तते | कस्तत्र 
दोष? इति चेद्यत एवकारस्ततोऽन्यत्रात्रधारणमष्टा्रिकारणादीनामसंस्कारत्वप्रसङ्कः। 
तदत्र प्रसक्तम् । तत्तु नेष्यते किन्तु करोत्येवेत्यवधायेते, त्वेन परिग्रहमात्र- 
्रतिषेधार्थमेषावधारणभावना यूपे, सेह हवनविधिवाक्येन न शक्याश्रयितु, 
किं कारणमशक्येति चेदवधारणासम्मवाद्वनेनागिहोत्रं करोतीति | कथं पुनर- 
सम्भवः? | यखाद्ववनेनाग्निहोत्रं करोति न म्रत्रज्यादिना न च करोत्येवेत्य- 
वधार्यते 1 खगोदिकामाभावे करणामावादित्यवधारणवेषम्यम् | हवनेनाभि- 
होत्रं करोतीति हवनाद्यन्यस्थाभिहोत्रस्याभावात | अत एव असिद्विवेषम्यमापि, 
तख्थाम्रिहोत्रस्याप्रसिद्ठस्य क्रियाकरापामिमताथानामवयवत्वात् प्रसिद्धयूपद्रव्य- 
च्छेद्नादिवैषम्यं मात्रग्रहणं नामधेयत्वसामान्यमेवाज्ुमीयेत | नार्थविशेष इदं 
तदग्निहोत्रं नामास्त्विति | तसात् प्रसिद्धयप्रसिद्धिस्यामपि वैषम्यमिति । 
१०२° गा । २०च्ठेदेः ख-ग।॥। दे “खेद” ग। ४ “विधेवाक्यन” रा | 
qe Wo १५ 



११४ नयचक्रम् | | हवनक्रिया= 

अतस्तदर्थत्रयञ्ुपसंहृत्य हेतुहे(त्र)यनिगमनार्थभाह---शैलीपघरा साण्ये चास्य 
शैल्या यूपक्रियायाथाथ्योत्। सैलीप्रामाण्यं चावरुम्ब्यमानसाम्रिहोत्रस 
यूपक्रियाया उक्तविधिनेवायाथाथ्योत् | यथार्थस्य भावों याथाथ्ये । न याथा- 
थ्येमयाथाथ्य तसादयाथथ्यात् । यूपक्रियाया अभिहोत्रक्रियायाः शैलीसाम्यं 
नास्ति | अतो न युक्त विध्यन्तरविधानशैल्या तत्सिद्वियूपच्छित्यादिवदिति | 
अथवा शेलीप्रमार्ण शेल्यचुमानं तसिश्च शैलीप्रामाण्येडम्युपगम्यमाने चाग्निहोत्रस्य 
शेल्या यूपक्रियायाः अयाथार्थ्यात् supe विधिविध्यन्तरशेल्योस्तुर्या्ी- 
प्रसिद्वेरंलोकिकत्वादनुमानाउलुपपत्तेः | लोके हि दृष्टमनुमीयते | Ag यूपकर- 
णमष्टाखादिरूपमभिहोत्रकर्मधम्येखरूपप्रथग्भूतं प्रसिद्धमस्ति । यतसतच्छैल्याप्ि- 
हवनशेल्यनुमीयते | तखाच्छेलीप्रामाण्ये चाख शेल्या यूपक्रियाया याथार्थ्यात् 
तस्सिद्धिरयुक्तेत । हवनाभिहोत्रयोभेंदेडपि हवनानुवादविशिष्टाभ्रिहोत्रविधित्वे 
चोक्तन्यायेन दृष्टान्तवेषम्यान शैल्यनुमानमिति आह--नलु सेवादिवत् क्रि- 
यामात्रत्वांदितिकर्तळ्यताभ्यः प्रतिपत्तिः। यद्यप्यमिहोत्रक्रियामात्रत्वयूप- 
च्छेदादिशैलीवैपम्य तथापि सेवादिक्रियावदेव तङ्कविष्यति यथा हि सेवेत्युप- 
खानाञ्जलिकरणादिखाम्याज्चानुइत्तिभजनाथो विशेषेण मनोवाकायपरिस्पन्द- 
भेदात्मिकेकेव खामिचित्तानुरोधलक्षणा सेवा । एवमभिहोत्राख्या एका क्रिया 
न सा खावयबकलापव्यतिरिक्ता काचिदस्ति, तसात् ता एव पश्चालम्भनप्रोश्ष- 
णादिक्रिया अभिहोत्रमित्रभदेनोच्यन्ते | आदिग्रहणात् कृषिवाणिज्यादिक्रिया- 
WA, ताभ्य एव इतिकर्तव्यताभ्यः प्रतिपत्तिः तथेहापीति | 

अत्रोच्यते-तत्र भजनार्थसेवाज्ञातत्वे तासां सेवार्थत्वात। अत्रापि दृष्टा- 
न्तदाष्टोन्तिकयोरवेषम्यादित्यभिसम्बन्थसदर्शयति | भजनं भक्तिः ard: सेवाया 
इति भजनाथंसेवा तस्थाः सेवाया ज्ञातत्वे तासां तदवयवाभिमतानास्ुपस्थाना- 
ञ्जलिकरणादीनां सेतार्थत्वात्, अज्ञातत्वे तदथोप्रतिपादनात् । ज्ञाता एव हिः 
ताः सेवेति प्रतिपत्ति जनयन्ति नान्यथा | न त्वेवमग्रिहोत्रावयवक्रिया ज्ञाताः । 
तसाद्रैषम्यमवश्यं चैतदेवम्, इतरथा प्रति क्रियां एथकत्वापत्तेः | यथा कृषिसे- 
वयोः परस्परं तदङ्गक्रियाणां च एथक्त्वम् | तदङ्गस्वेनाज्ञातत्वात् | एवमग्नि- 
होतरस्य तदङ्गक्रियाणां स्यात् , ननु भवति तदङ्गमावेनाज्ञातत्वादग्निष्टोमादीना- 
मिति | आह-नात्रापि दानाद्यर्थत्वाद्वेषम्यम् ? किं कारणम् ? अत्रापि'हु 
दानादनयो' रिति दानादर्थत्वाद्भवनादीनामज्ञातत्वमतोऽग्निहोत्रस्यापि ज्ञातदानाद्य- 

१ श्र? ग। २ "लक" ग। ३ "up ग। ४ प्रसिद्धोरळौ? क-ख । ५ त्वद् क” 
ग। त्रातृ क। ६ वामेवेति ST | | 
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इक्रियात्वात् साम्यमेव सेवादिभिः । किं चान्यत्-उत्तरक्रियामात्रत्वाच | 
यथा सेवाया उत्तरक्रियामात्रत्वसुपस्थानादीनामेवमसिदोत्रस्यागनिष्टोमादीतिके- 
तेच्यतानामित्येतदपि न, लोकविदितदानाद्य्थानुषद्धे तिकर्तव्यतामाचा- 
र्थतापत्तः | एवमपि लोकविदितेदानायर्थरनुत्रद्धाया इतिकर्तव्यताया 
योऽर्थसन्मात्रार्थत्वमापन्नमग्निहोत्रस्य, लोके Tare खस्य निसगो दानं | 
संगस प्रीया दानमसिंस्तत्संप्रदानम्। तसे दानं यत्र खपरानुग्रहो विद्यते ताइशे 
त्यागो दानम् | न तु यत्र कचन मूत्रपुरीषादिविसगेवद्रव्यविसगेः मसनि वा 
सर्पि:प्रक्षेपवत् , तसात् खपरोपकारकमेव अग्नो सर्पिरादिविसञेनम् । सर्वखात्र 
JRE दृष्ट वा ? किं कारणम्? अग्निसम्प्रदानविरोधात् । तस्ागनेदेहना- 
त्मकस्य सर्वद्रव्याणां विनाशकस्य सम्प्रदानत्वविरोधाच्छिन्नपाणर्मत्यामयदान- 
चत् । fer वा चोराभयप्रदानदानवत् | अग्नय इति सम्प्रदानविशेषयोलोक- 
यज्ञतुल्यत्वादलोकिक एव गृह्यमाणेऽ्ये इदमेवं चेवं चेति विचारोज्था वा न 
Wied । यदि अवेचतुप्पाच्वे Tae गमनाछोकमनोहरिणवन्मण्डकस्तत 
एवं eta हरिणो मण्इकवत् स्यादिति प्रसिद्धिविपरीतं सिध्येक्षोकाप्रामाण्य- 
करणत इति तत्प्रसक्तमिहापीत्वत आह--न तु लोकिक एव गृह्यमाण gA- 
धुक्तद्शनवदिति नैवं सेल्यादि p अत्राप्यनिष्टापादनसाधनम् । नैवं सा तथा- 
भूताथो हवनक्रिया | तदाभक्ष्वात , तदामत्वमस्याः परमार्थनादानात्मिकापादा- 
नत्वेनादानात्तचच सिद्धस् । यथा वालरमणकादिक्रियायां खाद्न्नादिसंज्ञादि- 
क्रियायामन्योऽन्यदानभोजनादिक्रिया्तदाभा एवमिदमपि दानमन्यै प्रैष इति 
इद् त्वत्रानिष्टापादनम् | ग्रधानादिवादसाधुता च | प्रसिद्धिविपरीतेत्यादि 
प्रसिद्धेविपरीत तत्त्व तद्वावस्तत्त्वम् । प्रसिद्विविपरीते तथेव fassa वादस्य 
तद्भावात् सिद्धिविपरीतत्वसितार्थत्वादेदवादात् साधुता स्यात् । प्रधानसंसगे- 
क्षणभक्ञाय्यात्मकादिवादानां ग्रधानादिवादानां वा असाघुताम्युपगमवदुक्तहदेतो- 
वैदवादात् साधुता वा स्यादित्युभयथाप्यनिष्टापादनम् । 

अथापिहोत्रमित्यादि | अथेलविकारान्तरे । अयैतेषु विकल्पेष्वमिहोत्र- 
शब्दस्य क्रियावाचित्वे सर्वथा दोषोत्पादभीतेन परेणाम्रिहोत्रमित्यस्थापूर्वविशे- 
षाभिधानार्थग्रेव कल्प्येते | न पूर्वोऽपूर्वः दष्टो धर्मविशेषः तदमिधानमर्थः प्रयो- 
जनं व्यापारस्तद्घावोऽपूर्वविशेषामिधानार्थतेव कल्प्यते | विशेषशब्दः परस्परवि- 
शिष्टामि्यज्ञसंख्ाभिरश्निष्टोमादिभिरिष्टिभिः पर्चादिभिर्षक्तव्याऽपू्वापि विशेष्यते | 
: १ "दीनि ग । २ “नेयस्ये? ग । ३ वादिनां श । वादीनां क। ७ “वादित्बे श । ५-कब्पते 
श। & Cri? क-ख। 



११६ नयचक्रम् | [ हवनक्रिया- 

द्रव्यमत्रदेवतादिविशिष्टाभिमा भूद्ज्ञसंञ्चायाः क्रियाया एव धर्मत्वम् । यथा 
केश्रिन्मीमांसकेरेवं व्याख्या यते-*यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धमाणि प्रथमा- 
न्यासन्' (ऋ०१०,९०,१५) इति। किं कारणम्? तसिन्न्थं प्रत्यक्षत एव नित्यायाः 
क्रियाया अनन्तरं फलसम्बृन्ध।द्शनात् | क्रियावेफल्यदोपग्रसङ्गत्वादन्निहोत्रमिति 
धर्मः क्रियाउमिव्यज्ञय इत्युच्यते | कार्ये कारणोपचारादग्निहोत्राभिव्यज्ञयोऽग्निहो 
त्रमिति | ततोऽग्निहोत्रं धम जुहुयाद्धावयेत खर्गकाम इत्येष वाक्याथो निर्दोष 
इत्येवमथे स्पष्टीकारयितुं विधिविधिनयः पच्छति- 

तथा सलपूवाभिधाने कोऽर्थः कृतः स्यात् ?। अर्थशब्दस्य प्रयोजनाभिधेय- 
desan | कोऽथः साधितः? किं प्रयोजनम् ? कथं स्यात्? | कोऽभिधेयः 
समर्थितः स्यात् ? विधिनयो त्रवीति-यः खगेकामः स हवनेनेतिकर्तव्यताविशे- 
पेण खर्गे भावयेदित्ययमर्थः कृतः साधितः स्यादित्यर्थः | विधिविधिनय आह- 
विद्यापयोयतत्त्वज्ञानोत्पादनार्थत्वाद विद्यानिसकरणाथत्वाच्च शब्दप्रयोग: | स 
किमूनीकृतमथा विद्याया इति न किंचिदूनीकृतमित्यभिम्रायः | तत्समर्थयति-- 
यावदेवेत्यादि, यदुक्तं भवति यः खग कामयते स जुहुयादिति | तदुक्तं भव- 
AT जुहुयात् खमे काम इति नापूर्वोऽथोऽधिकोऽसिहदोत्रशब्देन लभ्यते। हवनेनेव 
तस्थामिव्यज्ञधत्वात् | जुहुयात् खगकाम इत्येतावतेव गतार्थत्वात् | जुहुयाद्वमं 
भावयेत् खगकाम इत्येतस्यां वाक्यार्थव्यक्ता कोऽग्मिशब्देन होत्रशब्देन चार्थ 
इति | अत आह-ततो भावन गतार्थत्वाद्भवन्तं घर्मं मावयतो हेतुकर्मसाधनसा- 
व्यस्य धात्वर्थस्य भावनस्य जुहुयाच्छब्दग्रयोगादेव गतार्थत्वान्नार्थः कश्चिदभिहोत्र- 
मित्यनेन । एवं तावदभरिहोत्रशब्दस्य प्रयोगो निरर्थकः, प्रसिद्विविरुद्धा चेयं कल्पना 
ठोके वेदे बा | तस्य तदथामावात् अभ्युपेल्याप्यपूर्वविशेषामिधानमप्रत्यक्षत्वान्नि 

इवनेन नोपपद्यत इति भूमः निरूपणवेधम्यात् | इह हि यद् घटादि वस्तु 
मृदानयनमदंनादिक्रियया निरूपणाथ प्रत्यक्षत उपलब्धित्वेन व्यपदिइयते | 
अनया क्रियया घटो Rada सात् तत् काथेमिदं कारणमिति दृष्टकारणकाये 
सम्बन्धत्वात् | 

AT AALS साधम्योद् दष्टान्ताभावेऽनुमानाभावात् । अत आह- 
न च स प्रत्यक्षोऽपूर्वा यतस्तेन निरूपणमारभ्येत | इवनस्य कारय dd 
इदे चास्य कारणमिति निरूपणं व्याख्येर्थः | सा कथं व्याख्येति चेदुच्यते | 

इवनेन इष्टापूर्वनि्वर्तनश्चक्तिना निर्वत्योऽग्निहोत्राख्योऽपूवो निर्वर्तते तत् 
तथानुष्ठातय्यं हवनं यथा मृदानयनादिक्रिया घटनिर्वतनार्थमिति । तत्र न 

१ "स्वर? कस । ss? क-ख। ३ न्याइ ग। ४स क-ग 
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युज्यते$त्यन्तम दृष्टकारणकार्यसम्बन्धत्वादनयोः संभावनयेतदापे कृत्वा कल्पना- 
त्मिकयोक्तमपि न संभवतीति येऽभिहिता दोषासतत्परिहारमनाइ परेण प्रसिद्ध- 
मात्रप्रतिपादनार्थमथोच्येत-अस्यास्तावत्म्रासेः ग्रसिद्धिभैविष्यतीति। ततो दोषपरि- 
हारो भविष्यतीति । ग्राप्तिरिति 'खियाँ क्तिन्’ ( पाः३।३।९४ ) इत्यत्र अयादीनां 
चेति वक्तव्यम् | 'गुरोश हलः’ (पा०३।३।१०३) इत्यप्रसयेनापवादेन मा भूदा 
चेति प्रापणात् प्राप्तेवोक्यान्तरप्रापिता प्रसिद्धिभविष्यति । अग्नये होत्रमभि- 
होत्रमिति | चतुर्थीसमासो योगविभागादखमाद्युपसंख्यानाद्वा रूपसिद्धिस्तदर्थ- 
प्रसिद्धिश्च | ततः करणं तत्फरसम्बन्धश्च | कतुरिति सर्वसुपपत्नम् । कतमस्ा- 
वाक्यात् प्रापिता प्रसिद्धिरिति चेत् वक्ष्यमाणे वाक्यान्तरे यदग्नये प्रजापतये च 
सायं जुहोतीति | gaa पयसा car जुहुयादिति तदनुवन्धाश्चेति कर्तव्यतेव 
कर्तव्यता तस्याः प्रापेवोक्यान्तरमापितायाः अनुबन्धात् सम्बन्धादनुपरताकाङ्का- 
दुत्तराः सवा इतिकर्तव्यता एव कर्तव्यतास्तासां चेतिकतेव्यतानां प्रसिद्धिरभ्रि- 
होत्रस्य प्रसिद्वि्तदात्मकस्येति | 

अत्रोच्यते-न तहि पुनञ्जुहुयादिति वाच्यं स्यात् अभिहोत्रशब्देनेवाभिप्राजा- 
पद्यादिसम्प्रदानजुहोयादीतिकतव्यतेत्युक्तार्थत्वात् । पुनरपि प्रागभिहितो 
यो नहि कश्चिज्जुहोति पुनर्वचनेनेख्ादिग्रन्थार्थः स एव दोषग्रपञ्चोऽसिन्नपि 
व्याख्याध्वन्युपस्थितः। अपि चैवमित्यादि | किं चान्यत्-अत्रापि पुरुषग्रमाण- 
कवादापत्तिः, किं कारणम्? उत्तरोत्तरविरोधपरिहारविचारपाप्यार्थपरि 
ग्रहात् | अग्निहोत्रहवनयोः पोनरुक्त्यादिदोषाद्विरोध इत्युक्तेऽनुवादविधित्वेनेति 
परिहारः, पुनः प्रसिद्धत्वाद् विरोध इत्युक्त ङुयोदर्था जुद्दुयाच्छब्द् इत्येवमादि 
विचारे ग्राप्योऽर्थोऽन्वयापरिगृहीतोऽतः खबुद्धिग्रामाण्यावलम्बनात् पुरुषप्रसाण- 
zak आश्रितो भवति | तर्क आश्रितो भवति । तकेलक्षणं च अविज्ञातत- 
च्वार्थकारणोपपत्तितसचज्ञानार्थमूहस्तके इति किमिव सामान्याधर्थेकान्तवदेव | 
यथा सामान्यमेव विशेषा एव सामान्यविशेषथेत्येकान्तार्थपरिग्रहे ग्रागुक्तविधिना 
पूर्वाचरविरोधपरिहारप्राप्योऽथाऽशक्यग्रापतिरफलः पुरुषप्रमाणत्वात् तथायमपि 
तर्कः स चानिष्टः इत्यपि च त्कोऽग्रतिपूर्णां यदि न भवताञ्रीयेत । किन्तु प्रति 
पूर्णः | कसात ! दोषत्रयात् , कतमसादोषत्रयात् ? पोनरुकत्यादेः असत्कायेवा- 
दाम्युपगमात् | पुनखत्त्यागात् | जुहुयादुक्तेः पोनरुकत्यादिदोषाः प्राशुक्तवत् | 

१ °वास्याठ प्रविता ग । २ तेनो? य । ३ योऽनद्वि? ग । ४ "थरन्व' ग । ५ सामान्य् 
fm ग। ३ अवेदाश्री i 
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hi te a oe यावत् 
कुयोदिति । कारणे कार्येखासचेकान्ताभ्युपगमात् । एकावशामात्रविच्छि- 
ज्ञपूवापरत्वाध्यादिभिन्नवस्तुत्वाभिनिवेशविधानाचेति । तच्छब्दा- 
जुहुयादुक्तेथ एकस्येवावस्था "एका च सावस्था च एकावस्था | तत्परिमाणमेका- 
वस्थामात्रं तिमितसरःसलिलवदविच्छिन्नम् | तस्यैव gard विच्छिन्न पूर्वस्था- 
प्रस्य बन्धनादेरम्यादेभेसादेघेटपटादेश परविपयसामान्यवादिमतवत् सर्चेक्या- 
ma सतोऽम्यादे भिन्नवस्तुत्वेनाभिनिवेशः, तदभ्युपगमे5मिरिति परमाणुद्यणु- 
कादिभूम्यत्वादिसंयोगसभ्भूतवनस्पती भूताग्निभसत्रुटितपरमाण्वादिविच्छिन्नाव- 
स्थामात्रत्वे ससम्रिरिति भवति । क्रमेण परिणामभेदाम्युपनमात् तस्य विधाना- 
दप्निहोत्रं जुहुयादिति च हवनक्रियाचुष्ठानं, तत्फलाभिमतः खगः तयोश्च सम्बन्ध 
इति परस्परं विघटितत्वान्नोपपद्येत | पू्ापराभ्युपगमयोः किं कारणं विघटितमिति 
चेदुच्यते | कारणे कार्यस्थासचैकान्ताभ्युपगमात् । इति विघटनप्रद्शनम् । एवं 
हि कारणे घृतादौ कार्यस्याग्रिहवनकमणस्तत्कार्यस्य च खगादेरसत्त्वे सति कारण- 
मुपपद्यते, तञ्च सति नोपपधते सिद्धीदनपचनवत् | विशिष्टेकाऱ्याद्यवस्थाभ्युपगमे 
च पुरुषादिकारणात्मकस्ेक्याभ्युपगमविरोधिनि सत्युपपद्यते । नान्यथेति | 

अत आह-सर्वगतसत्कार्यकारणश्त्तित्वे भेदविधिनिविषयत्वात्। 
सुसुषुसजागरितत्वाध्वखं ऋमेणेकमेव युगपद्वा सर्वगतं पुरुषाख्यं कारणम् | तच्च 
सत्कार्य सर्वगतं च तत्सत्कार्यकारणं च तदितिविग्रहात् | वक्ष्यमाणविधेविधिनयदश- 
नेन। तद् त्तित्वेनाभिहोत्र कुयोदितिमेदविधेनिविषयत्वमश्या्भावात् । यथोक्तम्- 

न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनेके अमृतत्वमानशुः ॥ २॥ 
परेण नाकं निहितं शुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति ॥ ३ ॥ 

तथा “पुरुप एवेदं सवं qund यञ्च भव्यं उतामृतत्वसेशानो यदन्नेनातिरोहति’ 
(Ho Jo Fo १० qo ९० ) इत्यादि | एतहशेनं प्रतिपादयिष्यते । अतः सर्व- 
वस्तुसन्निधीत्यादि । सर्ववस्तूनां संनिधो सद्धूतेव सा हवनक्रिया तथापि मेदाः 
साघनान्यस्याः | stat पयसा जुहुयादित्यादिभदक्रिया एवाग्िहवनक्रियायाः 
साधनानि । तान्यन्तरेण तदभावात् । साधनासम्बन्धाभिनिर्व्त विधीयते 
तदन्वनुष्ठात्रापि तदूपदिष्टभेदसाधननिष्पाद्येनाऽस्युपगम्य यो यो भागो यथा- 
भागं कारकाणां विज्ञाता स आत्मा यसया इतिक्तेव्यतायाः सा यथाभागकार- 
कविन्यासात्मिका तथेतिकर्तव्यतया गवालम्भनात् ग्रक्षेपादिप्रकाररूपया अजुष्ठी- 
यते साम्यात् | ASA ग्राग्मासीदित्याशरिता, eng ? कार्यत्वेन परिग्रहीत- 

१ खरे ग। २ यश्च qut? श । ३ केवल्योपनिषदि। ४ अस्यां ग । 
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त्वात। इयोज्ुहुयादित्यादिवचनात् कार्यत्वेन Pista परिगृहीतेव सा, दष्टान्तो 
विशेषैकान्तवस्तुवदिति | यथा विशेपेकान्तवादिना कार्यमेव न कारणमिति प्रति- 
क्षणोत्पत्तिविनाशात्मकत्वात् प्रतिपन्नं वस्तु तत्माग नास्ति। तच्च त्वयाभ्युपगतम् | 
क्रियाभ्युपगमादिति त्वां प्रति साध्यसाथनधमोन्वित्रो इष्टान्तः | मयापि च त्वद- 
स्युषगम्योक्तत्वादिति। साध्यसाधनमेवमनेन त्केणासत्कार्यवादोऽभ्युपगतस्त्वया 
भवति | स चाप्रतिपूर्णस्तकोऽसिद्वहेतुकत्वात् प्रतितर्केण वाघ्यत्वाच | ननु तत्तमेव 
बस्तुनोऽसत्कायेत्वम् , किं कारणम् ? व्यञ्चत्वात् | व्यञ्चादि सा क्रिया न कार्या i 
अविवक्षितप्रयेकसस्चुदितघृतादिद्रव्यधर्मत्वेनाभिव्यक्तेः | को इष्टान्तः ? पिण्डका- 
लघटवत् | यथा मृत्पिण्डकाल एच घटो विचमानोऽपि साधनान्तरापेक्षाभिव्य- 
क्तत्वात् नोपलभ्यते | शुक्र्योणितावस्थायामिव वा देवदत्तस्तदवस्थाविशेपान्तरत्वे 
सत्युत्तरकालमुपलभ्यत्वात् | कायेत्वादेव वा प्रकाइयघटवद्मिव्यज्ञनसेव कारणा- 
ख्यत्वात् | इतरथा TTBS क्रियतां सत्कायत्वात् घट्वत्। एवं di 
सरवरजस्तमसां साम्यवेषम्यव्यक्ताव्यक्तता एककारणत्वस्य बाधिका स्यादिति 
चेन्नेत्युच्यते | कुतलत्त्व एवान्यथासूतेः | न झव्यक्तावस्था नाम काचिदस्ति । 
किं तर्हिं? तत्त एवान्यथाभावोऽस्ति, तस्य भावस्तस्वम् | तसिस्तत्त एव तङ्भावा- 
वखायामेवान्यथाभवनात् | तदेव हि वस्तु खरूपावख्यायामेवान्यथाभवति | 
यद्यन्यद्न्यथामवेत् मत्पिण्डोशपि पटो भवेत् । न तु भवति, साधम्येद्टान्तथ 
घटखात्मवत् | यथा घटो घरंखात्मन्येव खितो नवैः पुराणतयोत्पद्यते | तथा स 
एव सृत्पिण्डोऽन्यो घटो भवति । न तु सांख्यामिमताव्यक्तता नाम काचिदस्ति । 
यदि स एव घटो नवः पुराणतयाऽन्यो न भवेत् । न पुराणः स्यान्नव एव स्थात् । 
ततोऽन्यो वा घैटादिः पुराणघटः स्यात्नेव वा कश्चिदपि भवेत् + तसात् तत्त एव 
तथाभूतेनोच्यक्तता नाम काचिदस्ति । 

अत्राह-घटस्ात्मवदित्ययं दृष्टान्त उपपद्यते नवत्वावस्यानन्तरं पुराणत्वावस्था- 
नुभवात् | सृत्पिण्डकालघटवदिति न युज्यते तत्त एवान्यथाभावात् | पिण्डान- 
न्तरे हि शिबको मवति । न घटो न स्तूपकच्छत्रकथालककोशकुशूलका इति | 
अत्रोच्यते-तुल्यप्रत्यासत्तित्वात् यथा घटो भवति कुशलकात् | तथा ERI. 
लकः कोशकात् | कोशकः खालकात् | खालकः च्छत्रकात् | छत्रकः स्तूपकात | 
स्तूपकः शिवकात् | शिबकः पिण्डात्। पिण्डो मृद् इति | सद् एव तथा तथाभूतेः | 
अथवा किमनया सांख्यसृष्टिक्रमिकवचनानुमत्रा ! तस्यामेव म्रृत्पिण्डावखायां 

१ तथा? ग] २ "पटखा" Tl LAAT! ४ खतज्न ग] ५ g? ग । & °रच- 

वस्था? ग | 
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घटो भवतीति प्रतिपद्य स्तिमितसरःसलिलवत् तरङ्गवकतृत्व एवान्यथाभवना- 
ana तत्रापि क्रम इत्यतस्तदुपदशनार्थमाह- 

सृत्पिण्डघटवदिति | अथवा तत्व एवातथाभूतेरिति पाठः। तत्त्व एव 
तद्भाव एव सति तेन तेन प्रकारेण भवनात् पिण्ड एव मूर्तिखभावरूपाद्यात्मके 
शिबकाद्यात्मना नीलरक्ताद्यात्मना च भवनादिति । अत एव च कारणमात्रमसौ 
तत्त एवातथाभूतेस्तथाभूतेवों कारणं प्रमाणमसौ हवनक्रिया छुतादिकारणेभ्यो न 
व्यतिरिक्ता | उक्तहेतोरसत्कायोभावात् कारणमात्रमसौ क्रियेति प्रतिपत्तव्यमव- 
क्यम् + न केवलं क्रियेव कारणमात्रं सह फलेनापि सा कारणमात्रं, फलमप्यस्याः ख- 
गोख्यं सुखादिघृतादिकारणान्यथाभवनमात्रम् | अत्रोपनंयहेतू प्रतिपादितार्थावेर्वे । 
तदात्मत्वात् , तन्निव्वत्तत्वात् इति | तस्यात्मा स आत्मास्ति वा तदात्मा 
तेन diver स एव वा निरेततसद्भावसतन्निवृत्ततम्, तदात्मत्वं च तसात् 
तदात्मत्वाननिइचत्वाद् घटमद्वत् | घटस्य A घटसं । सुदेव घटः | घट 
एव सृद्यथा प्रतिपादित तत्त्वे एवातथाभूतेस्तथाभूतेवेति | तद्वत् तसात् कारण- 
मेव क्रिया क्रियाफर्ल च । एवं तावदम्रतिपूर्णस्तर्कः प्राङासीत् तत्क्रियाकायेत्वेन 
परिगरहीतत्वादिति | असिद्धहेतुत्वात् प्रति तर्केण बाध्यत्वाच्चेति । uen | किं 
चान्यत्-खयमेव स्वया परित्यक्तत्वाचचाग्रतिपूर्ण एव | कसात् ? एकान्तवादखा- 
भाव्यात् | एवं खभावा ह्यकान्तवादाः सर्वोक्तसृषात्ववादवत् | यथोक्तं त्वया तदः 
नुबन्धाचेति कर्तव्यतेति FIAT कारणे कायस्य सत्तमभ्युपगम्य Wed च त्यक्त 
भवत्यतो न क्रम; इति | कर्तेन्यताक्र्तव्यताभ्युपगमोऽस्त्वित्यादि | इतिशब्दस्य 
्रकारार्थवाचित्वादित्थमित्थं च कर्तव्यं घृतेन जुहुयात् पयसा जुहुयादिद्यादि- 
प्रकारा कर्तव्यतेतिकर्तव्यता सेव कर्तव्यता कारणभूतास्ता एव प्रक्षणादिक्रिया 
अग्निहोत्रमित्यभ्युपगमात् पूर्वोचरावस्थातु्न्धात्। विच्छिश्नपूर्वाचरावस्यस्य कस- 
चिदमावात् कारणमेव कार्यम्। सर्पस्फटाटोपस्चुकुलग्रसारणङृण्डलीकरणवत्। यज्ञोप- 
वीतस्त्रतन्तुत्वपटत्वालुषन्धात् GANT यथा यज्ञोपवीताख्यां लभते। तथा समवस्या- 
नात् तथा तन्तव एव पटस्तद्वत्संस्थानमात्रभिन्नस्थ कारणस्यैव कायत्वमित्ययम्यु- 
पगम आपद्यत इति p इतिशब्दो हेत्वर्थे । एतसात् संख्थानामात्रमिन्नकारणकायं- 
त्वाभ्युपगमापत्तेहेतोः WA त्यागः | कुयोदित्यय॑, हिशब्दः कायार्थ सत्यर्थ- 
वान् भवति, नान्यथा । पुनरितिशब्दो Beat । ततश्च क्ुयोदर्थत्यागाद । 
खशब्दाथोपत्तिविषयविपरीतार्थत्वाद्विवक्षामेदच्याघातः । अग्निहोत्रं जुहुयादि- 

- सनेन खशब्देनेवासत्कार्यवादोऽभ्युपगतः | तदनुबन्धावेति । कर्तेव्यतेत्य- 
१ दृत्त? ग। २ Pun? ग। ३ W^ ग। ४ "“थेत्ये च ग। ५ तत्र णव भवति ग। 

६ एवाकस्मादे” श् । 



अपोरुषेयत्वविचारः ] न्यायागमाबुसारिण्यढङ्कुतम् । १२१ 

थोपत्त्या कारणात्मककायेवादो5भ्युपगतः, तयोरन्योन्यविपरीतार्थत्वाहिरुद्वतादि- 
वक्षाभेदो व्याघातश्च | विवक्षाभदस्तावदसत्कायेवाचिनः शब्दस्य कारणात्मकका- 
योमिधानाभ्युपगमात् | कारणात्मककार्यवाचिनश्ासत्का्यामिधानाभ्युपगमात् | 
अत एव च परस्परतो विरोधाद व्याघातोऽनयोरर्थयोः । अर्थद्वयस्य खशब्दा- 
थोपत्तिविषयस्याभ्युपगमादिवक्षाभेदोञ्यं पुरुषबुद्धिवशादेदवादप्रामाण्यमपौरुषेय 
व्याहन्तीति विवक्षाभेदव्याघातः । स च त्वया तन््वानपेक्षणदोषान्नेक्ष्यते | वस्तु- 
तत्तविचारप्रदेषिणो वा कार्यकारणखरूप!नपेश्षिणोऽपि वलादयं कारणकार्यतत्त्ववाद 
आपद्यतेऽनेकान्तरूपो वस्तुनस्तादात्म्यात्। अनपेक्ष्यमाणोऽपि स्यमतव्याघातीति | 
एवं कारणात्मकत्वेऽभ्युपगतेऽपि यदीतिकर्तव्यता जनयतीति इष्यते | ततो न सा 
कर्तव्यता घृतादिकारणे इतिकर्तव्यताव्यतिरिक्ता काचिदस्ति। ततः सा तज्जन्या 
न भवति क्रिया, नात्मनेवात्मानं जनयतीत्यर्थः | कसात् ? जनकत्वात् कारणत्वात् 
ूर्वत्वाद्विधायकत्वान् मातृवत् । यथा माता नात्मानं जनयति | किं तहि ? 
ततोऽन्यां दुहितरं जनयति। एवमियमितिकतव्यता जनिका सती तथाकारणत्वात् 
पूर्वत्वाद्विधायकत्वादिति व्याख्येयानि। वचनवदिति । अत्र यथा वचनमपि 
नात्मानं जनयति, बुद्धिं तु ततोऽन्यां वाच्यविषयां जनयति | तथेतिकर्तव्यतेति | 
अथ मा भूदेष दोष इति जनकत्वमसिद्धं तस्या जन्यत्वात् | जन्या हि AR | 

अत्रोच्यते-अथ जन्या सा एवं ale न जनिका न कारण जन्यत्वादित्यजन्य- 
त्वात् कायत्वात् | अपूर्वत्वाद्विधियत्वात् पुत्रादिवदादिग्रहणाद्वाक्यार्थज्ञानवत्, 
तसात् खविहितदोषैत्वाज़न्यत्वे जनकत्वे वा दोषानतिवृत्तरयुक्तमितिकर्तव्यतेव 
कर्तव्यता | तदनुवन्धादिति | 

किं चान्यत्-कारणमात्रत्वे सति कतेव्यतां प्रतीतिकर्तव्यता परिसमाप्ता वा 
स्यादपरिसमाप्ता बा? । तत्र तावबदि प्रत्येकमितिकर्तव्यताऽस्तु कर्तव्यतापरिः 
समाप्ता | ततः प्रतीतिकर्तव्यतासमाप्तेरितिकतंव्यतान्तरानारम्भः । एकर्या 
घृतेन जुहुयादित्यनयेवेतिकर्तव्यतया । तन्मात्रपरिसमाप्तायाः कर्तव्यतायाः 
कृतत्वात् पयसाद्यसेमाइयादीनामितिकर्तव्यतान्तराणामारम्भी निरर्थकः प्राप्त अना- 
रम्भ एव वा । तस्या अपि कारणं कारणमात्रत्वात् ईंतिकर्तव्यतेति त्वयैवास्यु- 
पगतत्वात् । न्यायतश्च घुतादिकारणद्रव्यमात्रत्वस्य क्रियायाः प्रतिपादितत्वात् , 
सिद्धोदनपचनवद्नारम्भ एव प्राप्तः | एवं तावत् प्रत्येकैपरिसमाप्तो दोषः । प्रत्ये- 
SAAT च कारणाभावात्, तथा तावद्यदि शिषिकावाहकाकारणत्ववत् 

_ ३ Pap Wem)  २नत्वाग।नवाक। aig ग। — 9€ TI 
ute क-ग । ६ प्रति क। ७ प्रत्येषक-ख। 
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१२२ नयचक्रम् | [ हवनक्रिया- 

प्रय्ेकमसमाप्ता च कर्तव्यतेतिकर्तव्यतास्तु तथाप्यकारणता प्रत्येकमकारणत्वात् 
सिकतातेलवत् | इतिशब्दस्येवमथंत्वादेवशन्दस्य च प्रकाराथंत्वादेवं कतव्यमिति 
कर्तव्य घृतादिप्रक्षेपखरूपकतेग्यता । अतथा तावत् न तथा अतथा | तत्तथात्व 
AMAA प्रथेकमकारणत्मदियतथा तावत्, ननूक्तं शिबिकावाहकवहनशक्ति 
बत् सञ्चुदाये सति कर्तव्यताशक्तिरिति । 

अत्रोच्यते-सञ्चुदायस्यापि च तन्मात्रत्वादवयवमात्रत्वात् उक्तवदिति । उक्त 
हि तत्त एवातथाभूतेस्तथाभूतेवेति | अवयवा एव हि सम्ुदायी भवन्तः, नो चेत् 
सिकतातळवदेव न स्यात् , तिलसमुदाये तलमपि | कि चान्यत्--अभिमतविध्य- 
नुवादवेपरीत्यदोषग्रसङ्गश्च | तत्र तावद् एतेन जुहुयात् पयसा जुहुयादित्यादिवा- 
क्येषु घृतादेविंधेयत्वाभिमतस्य कारणमात्रस्य हवनकायस्यान्यस्य तन्मात्रेति 
कर्त्यतामात्रहृवनार्थत्वादग्निहोत्रं जुहुयादित्यत्र श्रुतहवनानुवादाभावोऽपि हव- 
नस्य घरतादिव्यतिरिक्तस्याभावात्, ततश्च छृतादिविधानवत् ज्ञानाथाभिमतस्य 
इवनबाह्मस्य विधायकतेब स्यान्नानुवादकता | असुवादकता च घृतादेरज्ञातार्थ- 
विधायकाभिमतस्यापि कारणमात्रवृत्तित्वाद्ववेनवदिति | कारणमात्रे GANG तत् 
कारणमात्रवृत्ति घृतादिइवनं चोक्तविधिना कायाभावस्य प्रतिपादितत्वात् | 
तसात् कारणमात्रवृत्तित्वाद्ववनछृतादेरनुवादकता | धतादिवद्धवनस्य विधायक- 
तेति । एवं चेति विध्यनुवादयोरन्योन्यखभावसङ्कराव्यवस्थितात्मस्वभावत्वान्न 
विचिनोनुवादोऽस्ति | अत एवञ्युक्तग्रकारेणावाक्यत्वम् । अनुवाद्त्वादविधायक- 
तवाद्विञ्छिन्नार्थपद्वत् | यथा विच्छिन्नाथेमेके पदमधिकृतपदाथोन्तरसम्बन्ध- 
गामि ara वाक्यमत एव विभ्यनुवादत्वाकाङ्काथाभावात् , तथामिहोत्रे जुहुयात् 
खगकामो घतेन पयसा जुहुयादित्यादीति | यस्यापि पदाथा नास्त्येब d 
ग्रति काकरुतवदिति दृष्टान्तः | तथा काकरुतमथान्तराकाङ्कारहितमवाक्यमविध्यच- 
वादत्वात् तथेदमपि। ज्ञाताज्ञातविरेषाचेव घटञ्ञानवत् | एवमिति कारण- 
सात्रकायेत्वाभ्युपगमे साधुतासाधुतयोः | साधुता तावद्दौरियादेः पदस्यामिहोत्रै 
जुहुयादित्यादेर्वाक्यस्य विधेयत्वमनुवादर्त्वं च नोपपद्यते। शब्दो हि ज्ञातार्थोऽज्ञा- 
ताथों वा प्रयुज्यते । ज्ञातार्थाऽनंष्याजञातार्थं विधानार्थं प्रयुज्यते | स पुनज्ञोतार्थः 
खत एव प्रत्यक्षादिना प्रमाणेन HAST प्रयुज्येत वाक्यान्तरेण वा परेणॉर्पितार्थः 
यथायं देवदत्त इति । अयं शब्दस्य प्रत्यक्षदषटार्थवाचित्वादनद्य देवदत्तत्वं विधीयते। 
वाक्यान्तरवेदिताथांनि वा पदान्यनद्याभ्याजनं विघीयते | देवदत्त ! गामभ्याज 

१° ग | "मेव क। २इचनस्य ग। ३ तथा क | Tae] ४ परेण 
Reni? कस । ̀ 



अपौरुषेयत्वविचारः | न्यायागमाबुसारिण्यढङ्कुतम् । १२३ 

गुक्कामिति। ज्ञाताज्ञातार्थता पदानां वाक्यानां च साधुत्वाभिमतानां प्रत्येकं सर्वेषां 
द्यर्थता दष्टा । को दृष्टान्तः ? घटज्ञानवत् | यथा घरज्ञानस्यारातीया भागाश्चक्षु- 
राद्युपलभ्या ज्ञाताः परान्तबुभादिभागा न ज्ञाताः शेषा लोकप्रसिद्वाः। साधुता पद्- 
वाक्यशब्दानां कारणात्मकार्यवादेऽसिन्न घटते | सर्वस्येकात्मकत्वे ज्ञाताज्ञातभेदा- 
लुपपत्तिः | एकस्यैव वा तदुभयामात्राद्विध्यनुवादत्वाभावस्योक्तेः | काकरुतादि- 
TRR I नाप्यसाधुता वाक्यभेदानर्थक्यादिदोषसम्वद्धा घटते। यसात् कारणात्मक- 
कार्यवादेऽथीन्तराभावात् | ज्ञाताज्ञातालम्बनविध्यतुवादार्थयुगपद्विवकषावृत्तिवाक्य- 
भेददोषपरिकटपनापरिश्वथया यथासंख्येन | ज्ञातालम्बनोऽचुवादः, अज्ञातालम्वनो 
विधिः, तयोरर्थयोयुगपद्दक्तमिच्छा युगपद्विवक्षा, एकस्मिन्न तस्या इत्तिरसो क्ष्य" 
थतावाक्यभेदः। देवदत्तार्यानवाक्यस्ेव [गवयस्येव] गवानयनचोदनायां देवदत्ता- 
न्वाख्यानवदनुवाद्ः। गवानयनविधानवाक्यस् वा देवदत्तार्यानवाक्यवददेवदत्तवि- 
घानमिति। यत्रेयैमेकस्य शब्दस्य युगपदर्थद्वयामिधानशक्ख भावाद्वाक्यभेददोषप- 
रिकल्पना तस्याः परिछथता अर्थमेदाभावात्। अतोऽसाधुतापि शब्दानां नास्ति । 
“सर्व साघवोऽसाधवो वा शब्दाः प्रशस्ताः’ इति | 

किं चान्यत्-न केवलं वाक्यभेददोषो भेदाभावदोषश्चापदाथोत्मकश्चुति- 
भेदोऽपि dd साध्वसाधुत्वाभ्याम्। एवमिति कारणात्मककार्यवादाभ्युप- 
गमप्रकारेणोक्तमतिदिश्य संक्षिप्य साधनमाह सोदाहरणम्-एकार्थत्वाद् घट- 
कुटवदिति । यथा प्रतीतार्थयोधेटकुटशब्दयोरेकार्थत्वादन्यतरप्रयोगो इथा 
साधुत्वाभिमतयोरसाधुत्वामिमतस्य गोशब्दमात्रस्य वाचादिसाञ्जादिमदर्थ युगपद्- 
प्रयुक्ते चेकार्थत्वादर्थभेददोषपरिकल्पना परिश्ूथतेऽतिवर्तते | तस्रात् पदवा- 
क्यञ्चव्दयोः साधुत्वासाधुत्वाविरेषाच्छि्ठतरलोकव्यवद्दारविशेषः | एवं ते जुहुया- 
क्तः पोनरुक्यखवचनविरोधो | खशब्दोक्तासत्कायेवादत्यागः कारणात्मकस- 
त्कायवादाभ्युपगमश्रेत्यप्रतिपूर्णतकेता सदोषत्वादित्युक्तम्। यचप्येतत् त्वयाम्युप- 
गर्त कारणात्मर्क सत् कार्यत्वात्, तदप्यसमीक्ष्याबुद्धिपू्वकमेवोक्तमित्यतसत्मदश- 
नार्थमाइ-इदं चाज्ञातमपि सत् तया Tea विवेक्तार प्रति afa घुणाक्षखत् , 
यथा घुणः काष्ठमुत्किरक्षक्षराकारामपि रेषामुत्किरति TESA तथा त्वयेद TA- 
मेवेवं कारणात्मक सत्कायेत्वं प्रदशितमितिकर्तव्यतैव कर्तव्यतेति घुवता तत् पुन- 
विवेक्तारं प्रति प्रदर्शितमित्थमसत्काय भवतीस्थ सत्कार्यमिति यो वाच्यवाचकसा- 
घनखरुपविधिविज्ञस प्रत्येव दर्शितम । नात्मतुल्यबुद्धीन प्रति दशेयन्नपि खयं 
तद्विवेकं न वेच्छेति | अथोच्येत-कारणमात्रकार्थदर्दा नमिहेल्यादि, यावद्वच- 

१ “नुपादः ग। RAMA ग। ३ "छाघतवा" ग । ४ यथेवं ग। ५ "त्य" क-ख । 



१२४ मयचक्रम् | [ हेवनक्रिया-- 

नच्छलादिति। अथ त्वयेबमुच्येत न मया कारणकमात्रकायेद्शनेकान्तो5भ्युपग- 
म्यते | यतस्त्वयेते दोषा मां प्रत्यापाद्यन्ते, किं तहिं मयाभ्युपगम्यते? न कार- 
णमेव न कारयमेव नोभयमेव नानुभयमेवेत्यविचाये वस्तुतत्तेकान्तपरिग्रहमकृत्वा 
कारणं कार्ये उभयमलुभयं वाभ्युपगम्यतेऽसिन् ‘अग्निहोत्रं जुहुयात् खगेकाम' इति 
वाक्ये यत्कारणमात्रकारयग्रदशनमचुयात्वा परित्यक्तमिह विधिनये सदापि यत्तदत्र 
निमूलापविद्धक्रियावाक्यपचन्धम् , निमूलमपविद्धः क्रियाप्रबन्धो वाक्यम्रय- 
eq यसिंस्तदिदं निमूलापविद्धक्रियावाक्यप्रबन्धं तसात् कारणमात्रकार्यदशनस्य 
तद्दोपपरिहारार्थमिष्टमतो विवक्ष्यतेऽनवधारितेकान्तद्शनत्वात् । कारणमात्रं 
AFA यत् कार्यासर्च्च तदेवाग्निहोत्रं जुहुयादिति वाक्ये कारणमात्रकार्यद्शनमेव 
सत् असत्कायेमिति विवक्ष्यतेऽभ्युपगमे च । किं कारणम् ? अलब्धश्ृत्तित्वात् | 
अलब्धा बृत्तिरनेनेति अलब्थवृत्ति कायं तसादलब्धवृत्तित्वात॒ खपुष्पवत् | यथा 
खपुष्पमलब्धवृत्तित्वादसत् तथा कार्य खगोपूवादि अलब्धबृत्तित्वादसत् , लब्धवृत्ति 
चेते कुयोजुहुयादिति न चोद्येत सिद्धोदनाथ पचेदित्यचोदनवत् | अतोऽसत्का- 
र्यमाग्द्य खगादि तत्माप्यर्थ क्रियाऽऽश्रीयतेऽग्निहोत्रं कुयोदिति | तद्विबिधम् । 
तच्च कार्य द्विविधमनितिकर्तव्यतात्मकमितिकर्तव्यतात्मकं च । तत्रानितिकर्तव्य- 
तात्मकं च कार्य घटादि यूपादि च लोके वेदे च इष्टं सृदानयनमदेनदण्डग्रहण- 
चक्रश्रमणादीतिकर्तव्यतात्मकं घटाख्यं काय न भवति | तदुपरमेऽपि एथगुपल- 
व्येस्तथाष्टा श्रिकरणादीतिकर्तव्यतात्मको न भवति यूपः | इतिकतव्यतात्मर्क पुनः 
काय प्राधिसंचादि ग्राह्या संवदितुं शीलमस्य प्रापिसंवादि | यथा सेवादि उप- 
स्ानाञ्ञलिकरणादिरूपेव सेवा ताभ्यः प॒थगनुपलन्धेः तत्कार्यं न कारणमात्रं 
नेतिकर्तव्यतात्मकं घटादि यूपादिवत् । ङुयोत् प्रतिपादितादसत्कार्याकायेवादात् 
कुयाच्छब्दप्रतिपादितादग्निहोत्रे कुयीदित्यत्र कुयोच्छब्देन प्रतिपादिताडटं gal- 
दिति ग्रतिपादितघटासत्कायीर्थवाक्यवदिदमपि वाक्यं स्फुटतरासत्कायार्थम् | किं 
कारणम् ? आदौ मध्येऽन्ते च कर्तव्यताभ्युपगमात् | अतोऽसत्कायवादस्योपक्रम- 
प्रभृत्यपवर्गपर्यवसानेषु क्रियाविरेषेष्वम्युपगतत्वात् | यदुच्यते त्वया दोषजातं 
तत् त्वद्वचनात् ग्राप्िप्रापितेतिकर्तव्यतेव कर्तव्यतेति वचनच्छलात् कारणमात्र- 
कार्यात्वापचिसतो विध्यनुपपत्तिरित्यादि सर्वे दोषजातं नास्तीति, एतदपि नोप- 
पद्यते विधिविधिनयदर्शनोपपादयिष्यमाणकारणमात्रत्ववादात् । अभ्युपेत्याप्य- 
सत्कायेवादोक्तावपि ATA वाक्यताप्राहयनुबन्धप्रापितेतिकर्तव्यताकर्तव्यत्वार्थ- 

. १ यर्वा स्वा स्वं क-ग। २ अळव्धवृत्तिरनेनेति ळब्धवृत्ति ग । ३ त्वे) ग। ४ पया- 

पयोद* ग । 



अपौरुषेयत्वविचार; ] न्यायागमाबुसारिण्यलङ्कतम् | १२५ 

स्थाभिहोत्रदवनकारणार्थस्य वाक्यस्य वाक्यता | sa इति वा कर्तव्यता NFN- 
सिद्धो तदसिद्वेस्तत्सिद्धों तत्सिद्धेः । ततः पुनरितिकर्तव्यतावाक्यम् | तदवाक्यत्वे 
तहलगतिष्ठाप्यकर्तव्यतावाक्यमप्यवाक्यम् , तत्र तावद् घतेन जुहयादिल्येतदिति- 
कर्तव्यतावाक्यमवाक्यमनुवादत्वाहुन्मत्तप्रलापवत् । यथा कामोन्मत्तख पक्षीति 
दर्शनश्रान्तेह प्रिये! इत्यादि अठापो न वाक्यं शसिद्धाथोनुवादाभावात् । एवं 
घतेन जुहुयादित्यसापि तदभावात् तत्कर्तव्यताभावः | अनुवाद चाचोद्यधत- 
सम्प्रदानकहवनविधानविधिवाक्यस्य विध्यनुवादयोधान्योऽन्यनिराकाङ्गयोरन्य- 
तराभावः । स्यान्मतस्-विधिमात्रस्य द्वारं दारमित्यनुवादमात्रस्योद्वाद्यतामिति दृष्ट- 
त्वान्नोपेक्षेतेति चेत्? न, तत्रापि बहिरङ्गखितप्रकरणादिम्यः तत्सिद्धेरपेश्षैव | 
तसादिहदेतिकर्तच्यतेव कर्तव्यतेतिवचनात् कर्तव्यतावाक्यस्सैवासिद्वेः । घृतेन 
जुझयादित्यख प्रसिद्धार्थस्याचुवादत्वाभावादवाक्यत्वम् | तदयाक्यत्तात् तद्वलप्रति- 
प्वाप्याभिहोत्रहवनकर्तव्यताविधिवाक्यासिद्धि!। अत आह--जुहुयादित्यस्योक्त- 
वदेचेत्यादि | जुहुयादभिहोत्रे कुयोत् | हवन कुयोत् । अग्निहोत्रै इवनं इयात् । 
आ्राध्यबुबन्धप्रापितधतादीतिकर्तव्यतात्मककर्तव्यताम्िहोत्र इयात् | अग्निहोत्रम- 
qd झयोदिति उक्तविकस्पेषु प्रागभिहितदोषसम्बन्धात् । एतैः सवैः प्रकारेः 
cima परिक्षायां निमूलार्थत्वमविषयत्वादविषयत्वमपूतोर्थत्वादपूवोर्थत्वम- 
ज्ञानार्थत्वादज्ञानार्थत्वं प्रमाणान्तरेण वा प्रागविहितत्वादिति तग्रुपसंहरलाह-- 
इतिकर्तव्यतावाक्यप्रत्ययापि न कर्तव्यतागतिः | केदमभिहितं जुहुयादिति 
यहुच्यते त्वया यत् जुहुयात् तद् घृतादिनेति हवनमनूद्य घृतादिना तद्विधान 
क्रियेत, यथा घटं इुयोदिति प्रसिद्धं घटमनूध तत्करणविधानं ag न प्रसिद्धम् | 
कर्थं न प्रसिद्वमग्निहोत्रम्? जुहुयादित्यत्र हवनस्योक्तत्वादिहानुवदनं न तू- 
पपन्नमिति चेत् न, तस्यैव सर्वग्रयोगपरीक्षायामथीभावात् | तत्र तावत् हवना- 
पूर्वकरणार्थतायाः प्रधानाभिहददोत्रश्रुतित्यागाद्यापत्तिरथोमावादिद्यौद्यमिसम्बध्यते । 
क्रमोछङ्वनेन विकल्पडयोपन्यासस्तुल्योत्तरत्वाद । हवन. कुयोदमिहोत्रार्यम- 
पूर्वे कुयोदित्येतयोरर्थविकल्पयो! प्रधानस्थाभिहोत्रशब्दस्य तदर्थस्य च त्याग 
आपद्यते | घृतेन जुहुयादित्यादिष्वचुवादसफलीक्रियार्थमम्रिहोत्रं जुहुयादित्यत्र 
जुहुयाच्छब्दस्य खम्रकृत्यर्थस्य सार्थकत्वेऽग्निहोत्रशब्दः पोनरुक्यान्निरर्थक आपः 
द्यते । अथ प्रघानत्वादग्निहोत्रस्य मा भूदभिहोत्रशब्दो निरर्थक उच्यते | ततो 
जुहुयाच्छब्दनेरर्थक्यात् प्रयोगो नोपपद्यते । विहिताथोभावेऽचुवादे वाभावात् | 
प्रधानत्वं चाम्रिहोत्रख साक्षात् खगोदिकाम्यपुरुषार्थसाधनत्वेन विधानात् । 

१ gmake: क-ख । २ Tu? ग । ३ “दिलबत्यद* ग। "दिखा? ग। 
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जुहोतिग्राधान्ये च तदुपपत्तिः | अत्र च ag यटवदयिहोत्रशञब्दः काञ्चिदपि 
कर्तव्यतां त्रवीतीत्यादि सर्वा ग्रन्थः पूर्वात्तरपक्षप्रसङ्गतो योज्यो यावन्नापि 
घटादिकर्तव्यतायामिव काचित् क्रिया प्रसिद्भा, ययाय्निहोत्राल्यता हवनस्याति- 
दिश्येत | हवनाख्यता वाप्रिहोत्रसति हवनं कुंयोदित्ययम्नुक्तोत्तरार्थविकल्पः | 
अपूवार्थपक्षे5प्यम्रिहोत्रशब्दस्य जुहुयाच्छब्दखेकार्थत्वात् प्रथानापूर्वबाच्याभिहोत्र- 
शब्दस्य त्यागस्तथैव विशेषस्तु, अथाभिहोत्रमित्यपूर्वविशोषाभिधानाथतेव कल्पते 
तथासत्यपूर्वाभिधानेन कोऽर्थः ? इत्यादि यावत्तदुष्ठातव्यमिति ग्रन्थश्च योज्यः | 
आदिग्रहणात् पुरुषग्रमाणकताशब्दप्रामाणत्याग इत्यादिदोपस्ततः प्रघानाग्निहोत्रश्चुति- 
द्यागाद्यापत्तिरयीभावात् | केदममिहितमित्यादि । अभिहोत्रोभयकरणार्थतयोरापे 
जुहोतित्यागाद्यापत्तेरभिहोत्रे कुंयोदश्रिहोत्रहवर्न कुयोदित्येतयोरपि विकल्पयो- 
स्तुल्योत्तरत्वात् | उभयार्थविकल्पस्याभिहोत्रं कुयोत् हवनं कुयादित्येतयोः पक्षयो- 
रुक्तदोषदुष्टत्वात समानोत्तरत्वादिति | अत्रापि 'अथ पुनरेवमनिर्वहती' त्यादिग्रन्थो 
योज्यः WIA यावत् त्वदभिम्रायवस्तुहवनानुवादविशिष्टामनिहोत्राभ्युपगमेऽपि 
'वाभिहोत्रस्थात्मादिवस्तुतत्ववदप्रसिद्धखरूपत्वात् कारणासिद्धिः | शैलीग्रसिद्धौ च्छि- 
दिवदित्यादि, च्छिदाविव च्छिदिवत्। यथा च्छिदो इष्टलोकिकयूपमात्रफलत्वं, नाह- 
शालोकिकहवनात्मकाम्निदोत्रत्वं तथाभिहोत्रत्वम् | तथायनिहोत्रं जुहुयादित्यस्थापि 
तच्छेल्येवाभिहोत्रहवनात्मकम् | अहवनात्मकासिहोत्रत्वाच्चाग्नह्ोत्रत्वं प्रसक्तम् | 
छिदिनिर्वलेयूपवत् | अत्र च एतदपि न, वैषम्या' दित्यादिग्रन्थो योज्यो याव- 
“च्छेलीपामाण्ये चास्य शेल्या यूपक्रियायाथाथ्या' दिति। ततथानम्रिहोत्र- 
सवप्रसङ्गाइ यदग्नये होत्रं तदग्निहोत्रमिति तावन्मात्रार्थत्वा्रधानस्य खगोसाधनता- 
भिमतस्यानग्निहोत्रत्वाद् घृतेन जुहुयादित्यनेनानुवादेन प्राधान्यखर्गकामानभिस- 
म्बद्धजुहोत्यथोनुवादेन किं प्रयोजनमितिकर्तव्यताकर्तव्यतया ? प्रधानेन खर्गकामेन 
विना कि तया? यथोक्तम् 

“कातरसतेन सूरं स्ररसहस्सेण पंडित भरसु | 
अलसं जेण व तेण व णवर ary परिहराहिँ ॥” इति । 

प्रधानार्थमग्रधानत्यागद्शनात् प्राप्िप्रतिपाद्यप्रसिद्धो अग्निहोत्रे प्राप्या प्रतिपाद्या 
प्रसिद्धिः तस्मिन् प्रापिप्रतिपाद्यप्रसिद्वी । कक? अग्निहोत्रे । यदमये च प्रजापतये 
च सायं जुहोतीत्यनया mea प्रतिपाद्यम्रसिद्धो तु तस्मिन्न जुहोतिम्रयोगो दाना- 

. १ "तते ग। त्तः श्रुति? al २ कायरसएण ख। ४ पंडियं | 
४ छाया-~-कातरशतेन झूरं झूरसहस्रेण पण्डितं भर । 
' ' o अछसं येन वा तेन बा नवरं sen परिहर c 
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दिप्रसिध्युपरोधन दहन एव तावद्विधेयः। तावच्छब्दः क्रमार्थ । जुहोतीलय धातु- 
लॉकप्रसिद्धदानादनार्था न भवति । किं तर्हि ? दहनेनाञ्निना दाहयेद् घृतादिद्रव्यमि- 
त्युक्त भवति। अग्निहोत्रं जुहुयादित्येतदिति परिभाव्य पश्चात् प्रसिद्धे दहने घृतेन 
जुहुयाद् घृतं दाहयेदमिं, अग्निना ud दाहयेत्। अग्निधुतं द हेदिति ज्ञानार्थमनृद्येति- 
कतव्यताविधियोक्ष्यते लोकग्रसिद्धिवेपरीत्येन व्युत्पादनेनान्यथा | अन्यथा तु 
लोके दहनादिष्वदृष्टत्वात् | कथं दहनमनृद्य घृतादीतिकर्तव्यता विधीयते? | तथा- 
ऽग्रसिद्ध्रविधायक एव इुतस्तदनुवादः ? इतिशब्दो हेत्वर्थ | इत्येतसाव कारणात् | 
तथा तेन प्रकारेण दहनार्थत्वेनाग्रसिद्ेरग्निहोत्रं जुहुयादिसत्रेव तावजुहुयाच्छब्दो 
दाहनस्याविधायको हंत एवानुवादः। अत्रैव ननु सेवादिवत् कर्तव्यताप्रतिपत्तिरिति- 
कर्तव्यताभ्य इत्युपक्रम्य ग्रन्थो योज्यो, यावद्वेदवादासाधुता वा तद्वदिति | एवं 
तावजुहुयाच्छब्दस्थ दाहनार्थत्वामावादयुक्तं होत्रशब्दस्य वा तथाभूताथाभ्युपगमे 
चेति | अभ्युपेत्यापि दाहनात्मकमेव दानमिति दोषक्रमः । को5सो प्राप्तेव्युदासः ? । 
येय प्राप्तियेदयये च प्रजापतये च सायं जुहोतीति। यया ग्रापितमग्नौ प्रक्षेपो दानमिति 
तस्याः AGATA: | कस्माद् ? घृतेन जुहुयादित्यत्र जुहोतिप्रयोगात्। अन्यथा प्राप्ती 
श्रुतेन जुहोतिनोक्तत्वात् तदर्थस्य गतत्वादप्रयोगाहेत्वात् पौनरुक्तयमस्य स्यात् | 
प्रयुक्तस्त्वयमतो ज्ञायते प्रासिश्रुतजुहोतिरनर्थक इति तसात् ग्रासेव्युदासो जुहोति- 
प्रयोगात्। यदा वायं घृतेन जुहुयादिति प्रयुज्यते तदा द्ययमवगतार्थ इति विज्ञायेत । 
यद्यन्येन शब्देनास्यार्थोऽनभिहितः स्यात् | किं कारणम्? अप्रमत्तम्रयुक्तत्वात्। अग्र- 
मत्तेन हि वेदेन प्रमत्तात् पुरुषाद्विलक्षणेन रागाविद्यादियोगरहितेन प्रयुक्तोऽयम् | 
सन्मतेन लोकिकेनेव वा पुरुषेणाग्रमत्तेन विदुषा प्रयुक्तत्वात् | असन्मतेन मा 
भूत् सर्वपुरुषाप्रामाण्ये शब्दानां च पुरुषाधीनोपलब्धित्वादग्रामाण्यमेवेति । अर्य 
हि घृतेन Seiten जुहोतिशब्दोऽप्रमत्तप्रयुक्तेन येन केनचिद्वालगोपालादि- 
प्रयुक्तकट्पेन तुल्यः | काकरुतादिकल्पेन तुल्यः। क इव? इपे त्वादिवत् | यथा-- 
FW त्वोजें त्वां वायर्व स्थ देवो वः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण०' 

(go १।१ ) 
इत्मादि | शब्दा अवगतार्था इति विज्ञायन्ते। तथायं घृतेन जुहुयादिति वाक्ये जुहोतिः 
्रमततप्रयुक्तत्वाद्वगतार्थं इति विज्ञायेत । नान्यथा। अथवाक्षरविधावत् | यथा-- 

द्वे विद्ये वेदितव्ये" eee प्रा चेवाप्रा च ॥ ४॥ 
"neve अथ परा a i — ५ es 
यत् तदद्रेश्यमग्राद्यम ATT तदपाणिपादम् | 
Ret Ra सर्वगतं ga तदव्ययं यक्भूतयोनि परिपश्यन्ति धीरा” ॥६॥ 

( मुण्ड० १।१ ) 

IIT 



१२८ नयचक्रम् | [ हवनक्रिया- 

इतीयमक्षरविद्या क्रचिदवगतार्थति विज्ञायते अभ्रमत्तप्रयुक्तत्वात् । तथायमपि 
जुहोतिश्रयोगो नान्यथा । तद्यदि प्रासिप्रापितदानार्थो$मिहोत्रं जुहुयादित्यत्र होत्र- 
शब्दो जुहोतिशब्दो वा ततोऽयं घृतेन जुहुयादिति पुनजुहोतिन ग्रयुज्येत, प्रयुक्तस्तु 
तसात् प्राप्तिव्युदस्तेति । एवं, तहि आप्तिवाकयब्वत्तञुहोत्यजुवाद् इति चेत् । स्यान्म- 
तम्--प्रापित्राक्येञ्मये जुहोतीति श्रुतस्याग्निसम्प्रदानकस्यादानार्थस्य जुहोतेरनुवा- 
ast शृतेन जुहुयादिति । जुहोतिरित्येत्च न तत्र विधिलिङ्विषयस्थावत्तेर- 
ज्ञातत्वानेवमप्युपपद्यते तत्र प्राप्तिवाक्ये जुहोतीत्यव्यापार्यमाणकतेसाधनदानार्थ- 
जुहोतिघातुग्रयोगस्य RARA विषये व्यापारेणार्थवृ्यभाचात् | अस्य च जुहु- 
याच्छव्दस्य विधिलिङविषयस्य नियोगार्थस्य नियोगरहिते जुहोतिशब्दार्थ तत्रावृ- 
तेरयं विधानाथो न विदित एव तस्मादज्ञातत्वात् प्राप्रिवाक्यवृत्तजुहोत्यथानुवादा- 
योग्यता | प्राप्रमनूद्यते, अप्राप्त विधीयत’ इतिवचनात् | तसादनुवादायोण्यत्वा- 
दयुक्तमुक्त॑ प्रासतिवाक्यवृत्तजुहोत्यनुवाद् इति । विध्यनुवादस्य तद्विषयतेति चेत , 
स्यान्मत लक्षणशास्त्रेञमिहितम् “व्यत्ययो बहुलम्’ (uro २।१।८५ ) 

'सुपरतिङ्पग्रहलिङ्गनराणां कालटहलचखरकवयडां च । 
व्यत्ययमिच्छति शास्रकृदेषां सोऽपि च सिद्धति बाहुलकेन N. 

( पा० Fo भा० qo 3, go ११५) 
तखाजुहोत्सर्थ जुहुयाच्छब्दस्य प्रयोगात् प्राप्तमेवानद्वते तद्विषयत्वादेवास्या- 

पीति । एतदपि न, अज्ञातत्वादेव । अलुवादत्वात् सव्यापारणार्थशब्ददशनानि- 
व्योपारणार्थत्वाच्च इदं त्वया सन्निहितदेवताकोञ्चपानेनं Feared विशेषटिज्ञाभा- 
वात् | कुत एवं ज्ञायते जुहोत्यथ जुहुयाच्छब्दः प्रयुक्तो न स्वार्थ एव जुहोतिर्वा 
जुहुयादर्थे प्रयुक्त इति? | तस्ादविदितार्थत्वाद्विधित्व, विधित्वाच नानुवादो- 
ऽननुवादत्वाच्चेवमपि न युक्तम् । अभ्युपेत्यापि जुहोत्यर्थं जुहुयाच्छब्दस्य वृत्तिदोप- 
क्रमः | हवनाच भावनमेवमनवगमितमेवाभिम्रेतस्य स्यात् । विध्यर्थाभावात् पुरुषो 
हवनकर्मण्यनियोजित एव | ततो भावनं खगोख्यस्य विशिष्टसुखलक्षणस्य देशवि- 
शेषस्य विश्रिष्टसुखसाथनभूतदयाभिम्रेतस्यार्थस्य भावचोघकं स्यात् | यदर्थमिति- 
वृत्तमिदं वाक्यं खगोख्यफलसाधनेऽगनिहोत्रकर्मणि पुरुषं नियोक्ष्यामीति | तदर्थ 
हि वाक्यमभ्िहोत्रं जुहुयादित्येतत् प्रबृत्तमनेनेव कर्मणा खगो भाव्यते | तसा- 
दिदं ङुर्विति तदर्थज्ञापनामावे किमनेन वाक्येन जुहोति जुहोतीत्युक्तेन ! | 
अत्राइ-- प्रागभिहितागिहोत्रकरणवाक्यार्थविकल्पगतदोषपरिदारार्थमियमथव्या- 
खू्याऽऽश्रीयते | प्रास्िविहितखरूपसिद्विरगनिद्दत्रस्येत्यादि | इदं तावग्यवख्थित यद- 
धये च प्रजापतये च सायं जुहोतीत्यनया wen विहितमधिदोत्रस्य स्वरूपं 

१ तदपि करा । २ “मानेन ख। ३ प्राप्यम् ग | 



अपोरुषेयत्वविचारः | न्यायागमानुसारिण्यळडुतम् i १२९ 

सिद्वम् | अतः प्राप्तिविहितसरूपसिदवेरमरिहोत्रस्यं कर्मत्वेन च श्रवणात् | wur! 
कतुः खगकामख कर्मत्वामिधानात् | ततः किमिति चेत्? । सर्गशब्दाभिहित- 
विशिष्टकर्मविषयकामाभिधायिशब्दश्रवणात् कमोपि तदभिद्दोत्राख्य तदनुरूपं वि- 
शिष्टमेवेत्युक्त भवति, अतः खगकामकर्मत्वाभिधान्द्रदवगमितकामानुरूपकर्मोक्त- 
खगकामशब्दावबोधेन कामालुरूपसयैच कर्मण उक्तत्वादेव तद्विध्यक्रियाविशेष- 
गतेविंशिष्टफलविषयकामः पुरुषः कती । कमोपि तदनुरूपत्वाद्विदिष्टमेव a- 
धै । क्रियापि अप्रसिद्धफलविषयकामसम्बन्धिकमों, अप्रसिद्ध यथा तथावदलु- 
छानव्यापारविशेषोऽपि विशिष्टोऽग्रसिद्ध एवेति गम्यते | किं कारणम् ? | तत एव 
शब्दात् तस्य क्रियाविशेषस्य गतेवोक्यान्तराभावात् तद्विशेपगतिरतः क्रियाविशेष- 
गतेः क्रियाग्राप्यत्वाच्च कामस्य न ह्यन्यः कश्चिदुपायोऽस्ति कामप्राप्ती क्रियातः, 
कियया शब्देन वा तदर्थावगमनात् | यथा त्वलकस्य वीथीमध्यपतितस्य हसतं 
ग्रसाये कपर्दिका देहि कपर्दिका देहि भो ! इति वा रारव्यमानस्य कामोऽवगमितः 
क्रियया शब्देन वा प्रकरणविशेषसम्बन्धात् । सा च क्रिया नोपदेशमन्तरेण 
RaR | अलकावगमितकामरटनवदगिहोत्रं खगेकाम इत्युक्ते झुयीदिसथीदापन्नो 
विध्यथोऽ्वगमितकामत्वात्। तस्यालकस्य यो वार्थः स च विशेपसम्बन्धो वाकय- 
न्यायेन भवति, यथा सत्रह्मचारिणा सहाधीत इति समानेन ब्रहझझचारिणाऽधीते | 
केन सामान्येन समानेन? प्रकृतविशेषणत्वात् प्रकृता ध्ययनक्रियेणेति गम्यते। एव- 
मिदमपि वाक्यम् , अनेन वाक्यन्यायेन प्रकृतँखगेकामामिहोत्रकमानुरूपविध्यर्थ- 
क्रियोपदेशतास्येति गम्यते। अतो हेतुहेतुमद्भावः प्रतिपादितः | प्राप्तिविहितखरूपसि- 
ड्वेरभिहोत्रस्थेत्यादि ATALANTA TAA STATIS खगेकाम इत्येतावता 
कुयोद्वाक्यशेपेण वाक्येन गतार्थत्वात् , तदेवं जुहुयादियबुवादो न विधेरितीयं 
व्याख्या न्याय्या व्यक्तार्थापपत्तित्वात् | प्रागभिहितव्याख्याविकल्पसप्चुत्यदोषा- 
भावाच न्याय्येति मन्तव्या, यखादादिवाक्ये प्रधानश्चुत्यत्यागयुणक्ुदपीति । 
यदभिहितं ग्रागभिहोत्र जुह्यादित्यस्य वाक्यस्थाम्रिहोत्रै कुयांदितर्थव्याख्या- 
विकल्पे ' विध्यर्थवाचित्वामिमतकश्रुतप्रधानजुहोलर्थत्यागस्ततः पुरुषग्रमाणकता | 
तदत्यागे वाक्यमेदापत्तिः पोनरुक््यादिदोषजातं तदप्यत्र नास्ति' जुहुयाच्छन्द्या- . 
नुवादत्वादेव हवन Feast इत्यादिदोषजातं तदपि 
नास्ति | तसादियं व्याख्यादिवाक्ये प्रधानश्रुसत्यागगुणकृदपीति। तस्य जुहोतेर- 
नुवादत्वेन पोनरुक्त्य्यागमेदा्यभावात् | चेदित्याशङ्कायाम्। एवं चेन्मन्यसे इत्येवं 
नुवन्तं परं दृष्टाचाये उत्तरमाह-तन्नाथापत्तेरित्यादि । एषापि व्याख्या 

१ Am ख॥ २ खांधळू ग। ३ति°ग। ध्वाहेग। ५धुत*ग। 
६ सत्रा? ग | | 

qo Fo १७ 



१३० नयचक्रम् | [ इवनक्रिया- 

नोपपद्यते । किं कारणम्? पोनरुकत्यत्वात् प्रयोगायोग्यत्व ततथालुवादत्वासम्भ- 
वस्तसाद्नुवादासम्भवात् तन्नेत्यमिसम्बन्थः । इदं च पुनरुक्तमथापन्नय शब्दाथे- 
पुनर्वचनलक्षणे पुनरुक्ते निग्रहस्थानविकल्पे | द्विविधं पुनरुक्तं निग्रहस्थानम् | 
तद् यथा--शब्दार्थयोः पुनर्वचनं पुनरुक्तमथोदापन्नस्य खशब्देन पुनर्वचनं 
वेति | तसादिदमर्थादापन्नस्य पुनर्वचनं विशेषविधानमन्तरेणाथापन्नार्थस्य खश- 
ब्देनोचारणात् | तेन जुट्टयादित्यत्र न स्यात् पुनरुक्तं घ॒तविशिष्टहवनविधा- 
नात् | इह तु खर्भकामानुरूपकर्मानुरूपक्रियाविशेपविध्यर्थताया उपदेशवृत्तेरेव 
गतार्थतयास्युपगतत्वात् | छतविशिष्टहवनविधानजुहोत्यनुवाद्तायाश्च मूलवाक्य- 
गतजुहोत्यर्थासिद्वेरननुवादतेव । किं चान्यत्-जघन्यतरा चेयं व्याख्या | ATT? 
साक्षा छतविधेजुहयात्यागैन चाथापन्नाथाश्रुतानुदितजुहृयाद्विकिस्पनात् | स 
एव पुरुषप्रमाणकत्वदोपः शब्दाप्रामाण्यदोषश्च जुहृयादियस्य क्रियाशब्दस्य 
विध्यर्थस्य साक्षाछुतस्य TIA यागं ऊृत्वार्थापन्नार्थस्याथीदापनोऽथोऽसे- 
TATA | कोऽसौ ? स एव जुहयाच्छव्दोऽनुवादामिमतः | तस्याश्रुतस्याथा- 
Tate तदितविकल्पनात् अनुवादकल्पनात् । तन्नातिवर्तते । किं चान्यत्- 
विधीयमानवाक्यार्थविषयानुयादनाच, विधीयमानो वाक्यार्थो विधीय- 
मानवाक्यार्थः/ a विषयोऽस्येति विधीयमानवाक्यार्थविषयः स एव जुहुया- 
च्छब्द्स्तस्येवानुवदर्न स एवानुवादस्तसाद्विधीयमानवाक्या थविषयानुवादनाच्च | 
किं संवतम् ? वाक्यभेद पुनरुक्तस्य चाङ्गीकरणम्? न हीदमेव वा खगेकामामि- 
सम्बद्धामिहोत्रै विधानं तद्नुवदनं च कतुं शक्रोति खर्गकामकतकश्यामिदोत्रक- 
मणो वाक्यान्तरेणाप्रापितत्वात् | यथार्य देवदत्त इत्यत्र तु देवदत्त एवानृद्यते 
विधीयते च । प्रयक्षसिद्वस्थैदसो विपयोऽनद्यते | एवमिह ग्रसिद्धाथाऽपेक्षया स 
तु नास्ति | तसादुभयार्थकरपनादेकस्य तदसम्भवाच वाक्यभेददोषः । पोनरुक्लं 
तु विशेषविधानाभावात् | विशेषविध्यर्थो द्यनुवादो युक्तो यथायं देवदत्त इत्ययं 
शब्दः । प्रतयक्षप्रसिद्वाथे अनूच देवदत्तविधानम् । न तु तथात्र कश्चिद्विशेषो विधी- 
थते | तसादविशेषाभिधानात् पोनरुक्त्यम् । तस्मादपिहोत्र जुहटयादित्यस्य वाक्यस्य 
प्रथमत्वादेकवाक्यगतत्वाचानयो विध्यनुवादयोरथापन्नाभिदोत्रकर्म विधित्वे जुहोतेर- 
नुवादत्वे वाक्यमेदपुनरुक्तदोषाङ्गीकरणान्ने्येवाभिसम्बध्यते । एवं तावदशिहोत्र 
जुहुयादित्यत्र जुहुयाच्छब्दो नानुवादो घटते। न चाग्निहोत्रं खगेकाम इति विधिः । 
किं चान्यत्--अजुवादानुवादस्य च ग्राप्तविशेषणपरार्थविषयार्थत्वात् । अनुवादत्वं 
हि आरप्तविषयाथे यथायं देवदत्त इत्ययं शब्दार्थः । प्राप्यर्थप्राप्तो देवदत्तार्थीव्युना 

१ चांछछु” २जुद्विश। ken ग। ३ स्त्विदमा | 
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प्रापणीयः | एवं प्रसिद्धयप्रसिद्धिभ्यां विशेषणविशेष्यों तावेवीपकारकोपकार्य- 
त्वाभ्यां पदार्थखार्थो न तथाभिहोत्र जुहयादित्यत्र प्रापविशेषणपदार्थविषयत्वम- 
भिहोत्रजुहुयाच्छब्दयोरतो9्याप्ताविशेपणापरार्थत्वासाम्यादनुवादत्वाभावः | अभ्यु- 
पगम्यापि ग्राप्तादिदोष उच्यते । यत्पश्नादुच्यते ,कर्तव्यताप्रसिद्धयर्थमितिकर्त- 
व्यतावाक्यं शतेन जुहुयादिति तस्य विधिविपयविग्रकृष्टीभूतत्वं जुहुयाच्छब्द- 
स्यानुवादामिमतस्य। किं कारणम् ? प्राप्तविशेषणपरार्थविषयत्वादनुवादस्य। ANR- 
विशेष्यसार्थविषयत्वाद्धि वेदादिवाक्यगत एव ताबञ्ञुहुयाच्छव्दोऽनुवादो घटते | 
प्राप्तत्वाध्यभावात् तस्यानुवादस्तु घृतेन जुहुयादित्यप्र जुहुयाच्छब्द इष्टः स्यात् TN- 
तिरूपकस्तस्ार्थग्रतिशन्दकस्येवेत्यापन्नोऽग्राप्ताविरेषणापरार्थत्वात् । विधेर्विषयवि- 
प्रकृष्टीभूतार्थमेति ततश्च विधिविषयविप्रकृष्टीभूतार्थत्वान्न कर्तव्यताविषयत्वमिति- 
कर्तव्यतायाः | यथा दशदाडिमादिशछोकावयवानाम्। किं चान्यत्-इति विघ- 
दितेद्यादि, यावद्गण्डस्योपरि स्कोर आपादित इति । इतिशब्दो हेत्वर्थे । 
यसादित्थ कर्तव्यविषयविग्रकृष्टत्वमितिकर्तव्यताया इत्यादिदोपजातं विध्यनु- 
वादत्वाभावात्, Tats घटितविधटितँ आगीषद घटितमासीत् | सेवादिव- 
दितिकर्तव्यतेव कर्तव्यतेति तदप्यनया प्रामिविहितखरूपसिद्वेरित्यादिकया 
कल्पनया विधटितशुक्तविधिनेव ततश्च प्रतिसमाधेये विरुद्धतरदोषापादन विधि- 
विषयविश्रकृष्टीभूतार्थत्वादिति, ततश्च प्रतिसमाधेये तसिन्नेव बाक्येऽनुवादत्वा- 
भावादवाक्यत्वादिति दोषदुष्टे तख्रतिसमाधानार्थशुच्यते त्वया अहो परमः 
विदुषा चिकित्सकेनापेक्षितपूर्वापरक्रियाविधिविपाकेन चिकित्सयैव गण्डस्योपरि 
स्फोट आपादितः | तसादम्रसिद्भार्थत्वान्न मोलो जुहोतेनेतरो वानुवादो घटते | 
यदि भवतो शृतेन जुह्टयादित्यस्यानुवादत्वमिष्ट ततोऽहमेव ते बुद्धिसंविभाग 
करोमि । श्रूयताम् , लौकिकञुद्दोयथोनुष्ठानप्रकृतोपदेश एव त्वयं परमणुवादः 
सात् | ARA हि दानादनाथों जुहोतिस्तदर्थाचुष्ठानग्रृत्तोपदेशो यद्यस्य 
विषयः सखाइद्यादद्ादिति तदर्थप्रसिद्ध््तद्विषयोऽनुवादो युज्यते fat यसे 
कसेचिद यदि किश्चिइद्यान ud दद्यात् तेन जुहुयाधदि usf ga 
जुहुयादित्येतखित्नर्थञ्नुवादो घटते स॒ चानुपपन्ननियमार्थ उपदेश! | समीकृत्य 
व्याख्यातोऽथोऽसख शब्दस्य ते मया तथापि तु पुनस्त्वदिष्टविरुद्धार्थमेतदापद्यते 
ठोकेऽनुपपस्नियमोपदेश्ार्थत्वदशेनात् विचित्रयोर्दानभोजनयोः खपरप्रीति- 
हेतुत्वात् । यथोपपत्तिधेतेन पयसा दक्षा शुडेन च सुजीत, तान्येव च 
gut चेददादिति । न तु यथाक्षिवेद्यके त्रिफलां शतेनेव भक्षयेन्न गुडेन, 
गुडख WA | यथोक्तस्-- 
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“्रूतकृमिमद्यासृङ्मेदोमांसकफो गुड; | 
चक्षुस्तेजोमयं तस्य विशेषाच्छ्रेष्मणो भयम्’ ॥ इति । 

किं चान्यत्--इदं वामिहोत्र जुहुयाद्यदग्रये च प्रजापतये च सायं जुहोति । 
घृतेन जुझुयात् | ein जुहोति तेन ह्यन्नं क्रियत इत्येवमादिविध्यनुवादार्थवाद्- 
वाक्यगते जुहोतिः श्रयमाण उपस्यानादीतिकर्तन्यतानति रिक्तसेवनक्रियानामधेय- 
मात्रार्थस्ववत् sta हितेतिकर्तव्यतानतिरिक्तहवनक्रियानाममात्राथों विप्रकीणो- 
वयचकलापाकारा क्रियैववास्यार्थोऽसिद्वरूपो न सिद्धरूपो यथा यूपघटादि, तन्मात्र- 
त्वात्तु तस्याः क्रियायाः ग्रकरणाधुबन्धनात् प्रकरणेनानुबन्धयन् वक्ता ब्रूते श्रोता 
च प्रतिपद्यते | क्रियामात्रमवञ्यमनेन शब्देन कर्तव्यभित्येतावञ्चोद्यत इति | 
तसात् क्रियामात्रस्वात् प्रकरणानुबन्धनात् हित्वा त्यक्त्वा जुहोतिप्रयोगवाहुल्य 
सवे जुहोतिम्रयोगात् । क्रियामात्रे प्रतिपाचे नान्तरीयकत्वात् कृञग्रकृतिलिङकतृता 
च दशेयितव्येति, तत््रतिपादनार्थममभिमतवाकयार्थतास्य स्यात् एवं कल्प्यमाने | 
तन्निदशयति--यदसये च प्रजापतये च सायं जुहोति तद् घ्ृतादिना खगेकामः 
कुर्यादिति | एतावता तदर्थस्य सुगमत्वात्। जुहोतिग्रयोगबाहुस्यमप्रत्ययरटितमेव 
पुनरन्यत्रान्यत्र जुहुयात् जुहोतीयादि । किं चान्यत्--त्वद्वचनाच्वप्रमाणनिय- 
मागमोऽनुपदेशकश्च विवेक्तुरपीति सम्भाव्येत | योऽप्यज्ञप्रयुक्तशब्दार्थान्नयन- 
समर्था विवेक्ता पुरुषः पदवाक्यग्रमाणज्ञस्तं प्रत्यप्ययं वाक्यप्रयोगोऽग्रमाणनियमा- 
गमोऽतुपदेशकश्च | अप्रमाणनियमागमः ग्रत्यक्षानुमानगम्यार्थासंवादादनुपदेशक- 
स्त्वगमकत्वात् तत् पुनः सम्भावयामि | भवेदेवं, मा मंस्थाः | निष्ठ्रमप्रमाणनिय- 
मागमोउ्लुपदेशकश्ेल्यवधार्येबोच्यत इति । कुतः ? । अग्रत्यवेक्षितार्थत्वात । पोवो- 
पर्यायोगाप्रतिसम्बद्धार्थत्वात् घटितानुमितिविध्वंसनात् अग्रत्यवेक्षिता जुहोति- 
बाहुल्य्रयोगनिर्विषयत्वादिभिः पूवीपरसम्बन्धरहितता प्थगथोभिमतानां विध्या- 
दिशेषाभावात् | घटितविध्वंसनमितिकतंव्यतेव कर्तव्यतेति घटितस्यादिवाक्य- 
गतजुहोत्यनुवादाभ्युपगमाद् घटितानुमितिविध्वंसनमिल्लेतेभ्यो हेतुभ्यः अप्रमाण- 
नियमागमोऽनुपदेशकथ्च वाक्यश्रयोगः | इष्टान्त उन्मत्तम्रलापवत् | यद्वाक्यमुन्म- 
चादिग्रझपितम् | पुरुषोचारितशब्दसामान्यात् | सद्वाक्यवदतोऽसमानमप्रमाण- 
नियममगमकं च । यथा-- 

Cae: कदल्यां कदली च मेया तसां च भेयां सुमहद्विमानम् | 
, . . तच्छङ्कभेरीकदलीविमाना उन्मत्तगङ्गाप्रतिबन्धभूताः ॥ १ ।॥ इति। 
. तथेदमपि विवेक्तुरप्यर्थप्रतिपादनसमर्थं न भवतीति । एवं विचार्यमाणमिदं 
वाक्यं दोषेभ्यो न झच्यते। अथवा नेवायं दोषो, न च विचारयोम्योऽयप्चद्वाहः | 
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प्रेलपेक्षाभामाण्ययोनिर्विषयत्वात | ज्ञानं हि प्रमाणमप्रमाणं वेति चिचायते प्रस॒- 
पेक्षते च । तत्र प्रामाण्यस्य मुख्यत्बात् | न ह्यत्र तदुपादिश्मामाण्यवत् ग्रामाण्य- 
मङ्गीक्रियते तसात् प्र्मपेक्षायाः प्रासाण्यस्थ च ज्ञानविषयत्वात्। त्वन्मतादेव वेदस्य 
ज्ञानाभिमतत्वान्न विचारो न प्रमाणभावो वास्त्यज्ञानत्वाडेदस्य। त्वया हि ग्रामेबोत्प- 
ततोक्तं न हि किञ्चित् ज्ञानं निश्चितं विशुद्धं चास्ति | सर्वस्य संशयादज्ञानालुवि- 
द्वत्वात' इति | तदशयन्नाह-त्वन्मतात्तदोनज्ञानवन्न इति । न यथा ज्ञानकायं- 
तात् ज्ञानात्मम्रयुक्तशब्दचेतन्यमपि कार्ये कारणोपचारादत्र कार्य प्रमाणात् तत्त्ववदिति 
बा । ततः किमिति चेत्? | अप्रमाणनियमोञ्चुपदेशकथ वेदः। अचेतनत्वादाकाश- 
वत् | यथाकाशमचेतनत्वादग्रमाणं कूटयनिलत्वाच्च न ज्ञानवद्वचनमेवं वेदोऽपीति 
प्रामाण्योपदेशामावः। यदपि च प्रसच्चेत्यादि, प्रसह्य बलात्कारेण परं कञ्चित् पुरुष- 
मवगणयतेकवीरमन्येनाक्रम्य परिभूयासन्मतं यदापि चाग्निहोत्रं जुहुयादिखत्र 
कारणेषु घ्ृतादिष्वितिकर्तव्यतात्मसु खगोदिफलल खपुष्पवदसत्त्वमुच्यते | wd- 
विधेष्विति सवेतिकर्तव्यतानामादिमध्यावसानेपु तत्पुनरसत्तमेकान्तेन न कथञ्चित् 
कायोदिसन्त्वमपीत्येतत् पक्षनिरपेक्ष सर्वथा नास्सेवेति तवयेष्टम् । तदपि चान्या- 
य्यभेच | यतो यदेतदसत्त्यं नाम त्वया चिन्मन्यते, नामेति मिथ्याकल्पितनाम- 
मात्रमेव तत् । यत् त्तया क्कचित् सस्वनिरपेक्षमसदिति चिन्तयते कथं पुनरन्याय्यं 
तदसचमिति वेइुच्यते-न्यायेन वाध्यत्वात्। कतमो न्यायः? इति चेदेवं तदि 
कमः । ततोऽन्यत् कार्यमसतोऽन्यदिसयर्थः | इतस्तत् १ समर्थविकल्पत्वात्। 
असङ्कतार्थोऽसमथोऽ्सम्बद्धो विकल्पतः | तेनासता सहासम्बद्धो विकल्पोऽ्सेति- 
तदसमर्थविकल्प कार्य तस्य कायस्यासमर्थविकल्पत्वात् । ततोऽन्यत्वम् , किमिव ? 
घटपटवत् | यथा घटविकल्पाः प्रथुबुन्नाधग्रीवादयः । सृटुचतुरस्रादिभिः पदविकल्पे- 
रसङ्गताः पटविकल्पाश्च तैरित्यसक्ृतौ घटपटो परस्परतः | एवमसद्विकल्पेरसङ्गतं 
कायं तसात् ततोऽन्यदिति । स्यान्मतम्-असद्विकल्पासङ्गतत्वं कायेस्थासिडं तत्र 
असिद्धमेव | यखाद्विकल्पासामथ्यें वा सदेसत्काययोरसतः कार्यस्य च सिद्वमेचेति 
गृहाण विकल्पचतुष्टये दयोरेष सम्मवात् | असत् सपुष्प कायेमडुरादि तयोर्विक- 
रपाञ्चत्वारः | १ खपुष्पमसत् कायेमप्यसत् | = पे सत् कायेमसत् | रेखपुष्यमसत् 
काये सत्। ४खपुष्पं सत्कार्यमपि सत्। इत्येषु चतुषु विकल्पेषु कायेखपुष्पयोरुमयोर- 
सच कार्यासत्मेवेत्येतद्विकलपद्वयं स्यात् सम्भवेत् , किं कारणम् ? उमयसन्त्कार्य- 
यत्तयोः ग्रतिपक्षो5मभ्युपगम एव सत्कायेवादः ्रतिपक्षोऽसत्कार्यवादस्य | इतिशब्दो 
हेत्वर्थ। इससाद्वेतोवोदाभावः । तसाद्वादामावादुभयामावः कायामावविकल्पाभा- 

१ इत्यतो ग | इख्रेतो क-ख । २ सक्कार्ययोः क-ग । 
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वावेव सम्भवेताम् | नेतरो | ततश्च तयोरुभयासन्वकायासन्तविकर्पयोस्तद् , यदि 
तावदुभयासच्यं ततोऽसत्ताविशेषादेवाविशेपः खपुष्पकाययोरसचाविशेषादेव 
AR कार्याविभोववत् खपुष्पाविभावोऽप्यायत्यां स्यात् | एष्यति कालान्तरे्सा- 
इर्तमानात् क्षणात् अन्यसिन् क्षणे भवेत् । दान्तः असत्कार्यवत् , बीजादडुर- 
वत् । न चेतद् दृष्टमिष्ट बा । खपुष्पप्रादुभाव इति । अथेतसादनिष्टापत्तिदोपाद् 
इृेष्टविरोधादपसरपन् बूयास्त्व न कार्यप्रादुभोववत् खपुष्पग्रादुभोव इष्यते । असत्त- 
कार्यमिति निश्चितम् । ततः को दोषः? इति चेदुच्यते । तदेलक्षण्यान्न तद्यसत् खपु- 
CTY , असत्कार्यवैलक्षण्यान्नेदानीमसत् खपुष्पं किं तु सदिति ग्राप्मसत्कार्यवेलक्ष्य 
खपुष्पस्यायत्यामग्रादुभावस्तसादसत् कार्यवैलक्षण्यादायल्यामग्रादुभोवान्न TINY 
खपुष्पम्, ? किं तर्हि ? सत्। को हेतु? असद्विलक्षणत्वात् | असता कार्येण सह 
विलक्षणत्वात् । दट्टान्तो घटवत् | यथा घटोऽसद्विरकषत्वात् THT खरविषाण- 
मप्यायत्यां ग्रादुभवता कार्येण वैलक्षण्यात् सत् ग्रसक्तमितर उदुम्वरपुषपवत्। 
इतरे इति वेधम्येदष्टान्तः। यदसत तदसद्विलक्षणं न भवति यथोदुम्बरङुसुममिति | 
परस्यानिष्टापादनार्थत्वादसद्ेधम्य॑ खपुष्पस्येति | AT धटासत्त्व पुष्पसत्त्वविल्ष- 
QW, स्ान्मतम्-घटस्यासत्त्वं परात्मना पटासन्ं घटात्मनेति तयोरितरेतराभाव- 
रक्षणासत्तं वैलक्षण्यं च परस्परतो, दष्टान्तो च घटपटौ सन्तौ, तसादसद्वैलक्ष- 
ण्यस्य सत्यपि दशनादेवेकान्तिकतेति चेत् । उच्यते--न, सतो वैलक्षण्यात् | 
नानेकान्तिकताख हेतोः सतो वैलक्षण्यात् | सत एव वैलक्षण्यं तद्धीतरेतराभावा- 
त्मकं वैलक्षण्यं सत एव नासतः | तसादसतो वैलक्षण्यं न भवति, किं तहिं ? 
सद्वेलक्षण्यमपि तत् सत एतदपेक्षया तदूपेणासच्त्वात । अयं तु कार्यस्थायत्यां श्रादु- 
भावोऽसतार्यपुष्पेणात्यम्तविलक्षणोऽग्रादुभीवश्च खपुष्पस्य कार्येण सतेति नास्ति 
सतो वैलक्षण्यं सता तद्विशेषधर्मत्वात् । रूपादिविशेषधमेलक्षण्यवत् | अथवा 
सतोऽवेलक्षण्यात्, सतः अपैलक्षण्यात्। सतस्तु घटादेः पटादिना सह बैलक्षण्य 
नास्त्येव सच्चान्वयाविशेषात्, देशकालाकारादिमात्रविशेषस्याविशेपत्वादङ्गुल्या- 
दिविशिष्टकान्ताविशेषवत् | अथवा न तद्यसत् खपुष्पं, कसाद्वेतो;! सदसद्विलक्ष- 
णत्वात् | सतासता च विलक्षणत्वात् | सच द्विविधम् । तुल्यजातीयं घटस्य घट 
एवातुस्यजातीयं पटादि असच, सच कार्यमायत्यां भावादङ्करादि खपुष्पमत्यन्ता- 
MEA कार्येणासता लक्षणसता च घटपरादिना तवन्मतेनेतरेतराभाववैलक्ष- 
प्येन. तुल्यजातीयेन च भावानां परस्परवैरक्षण्यर्षेद् इष्टान्तो घटवदिति, यथा 
पटस्तुस्यजातीयेभ्यो घरान्तरेभ्यो तुल्यजातीयेभ्यञ्च परादिभ्यश्च agar विल- 

१ "भेवत् क-ख। २ काङ्ग’ ग । ३०्यनग। यंच य। 
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SUE, असतश्च खपुष्पादेः संश्च ष्टः । तथा खपुष्पं घटवत् सदसद्विलक्षणतान्ासत् 
सदेवेत्यर्थः । ‘fa: प्रतिषेधः प्रकृतिं गमयति’ इति कृत्वा इतर उदुम्बरपुष्पवद् 
यदसत तदसद्विलक्षणं यथोदुम्वरपुष्पं त्वन्मतेनात्रापि वैधम्येदृष्टान्तः | खपुष्प- 
खरविपाणोदुम्बरपुष्पादीनामसत्त्वाविशेपादनिष्ठापादनसाम्यात् साध्यान्तःपाति 

EN तसादेधम्येच्टटान्तेन नार्थः | अस्तु, तदसडदिलक्षणत्वमितरेतराभावापेक्षत्वात् 
कथमसद्विलक्षणं खपुष्पमिति चेत्! | आयत्यां प्रादुभवता कार्यणासता वैलक्षण्यस्य 
त्वयेवाम्युपगतत्वात् त्वन्मतनिवारणार्थत्वादस्य TATA, नासार्क दोष इति । 
अधैवमपीलादि | अथ ते ग्रादुभीवाग्रातुभीववेलक्षण्ये सत्यपि कार्यखपृष्पय i 
रसदेव खपुष्पमित्यय निश्चयोऽसद्वैलक्षण्याद् घटवदित्यसाब्यायात्रिव्येमानों- 
ऽपि न निवर्तते, अग्रादुभोवात्मक च तत् खपुष्पमित्येतच्च वेलक्षण्यमित्यत एव 
qur: प्राकाश्ये जन्मनि चै तथाविः-ग्रादुमेवति प्रकाशं भवति गुह्यते ज्ञायते 
उद्यते जायत इति वा, तेष्वाविभेवतीति एवं चाप्रादुभावात्मकस्य खपुष्पस्यासच्वे- 
SHAT, न तहिं प्रादुभोवात्मकत्वात् कार्यमसत् सदेवेत्यर्थः | को दृष्टान्त; १ 
निवत्तघटवत्, यथा निवृत्तो घटः प्रादुमोवात्मकत्वात् प्रकाशात्मकत्वात् सन्नेव 
तथा कार्यमपि सत् | अख्याआाथोपत्तेरेकान्तिकत्वान्न जात्युत्तरता यथा गेहे 
देवदत्तस्याभावे स्थितिमतो हि मावानुमानमथापन्नमेकान्तिकत्वाच जातिवाद; | 
असाई त्वत्रामिग्रायः । सदेव कदाचिदुपलभ्यते जायते वा नात्यन्तासदिति । 
दुर्ानादचीने च सद्विषये इत्येतदुत्तरत्र दर्शयिष्यामो विचारसखाख तत्फल- 
त्वात् । wea स्वया are सत्तं नेष्यते ततः असस्वे कायेखायत्यां 
न MEAG कार्यमसत्ात् खपुष्पवत्, ग्रादुमेवति तु तसात् सत् । शेषं 
पूर्ववदेव । अतीतग्रन्यमतिदिशति--विपयेथेणेति | अर्थतः शब्दतखद् इयो- 
विपर्ययेण योज्यः | तद् यथा-अथ न खपुष्पाग्रादुभोववत् कायाम्ादुभोवोऽसञ्च 
कार्यमिति निश्चितं, न तह्मसत् कार्य सदेव तत् । असद्विरक्षणत्वाद् धटवदितर 
उदुम्बरपुष्पवत् । नदु घटासत्तं पटासत्तविलक्षणं न सतो वैलक्षण्यात् अथेवमपि 
Sero कायोसत्तविनिश्चयो न निवर्तते, ग्रादुभावात्मक च तत्र | तहि आदुभोवा- 
स्मकत्वादसत् कायै नित्तघटवत् , असखादायत्यां न प्रादुभवेदसच्चात् खपुष्पवत् 
इति । तदुपसंहारार्थमाह-अतः कार्य सत्। आविमावात्मकत्वात् निबृत्तघटवत् । 
पेधम्येणाकादाघटवत् | आकाशमेवाकाशस्याकारे वा घटः आकाशघटः, स 
त्वनाविभीवात्मकत्वान्ास्ति A कार्यमनाविभोवात्मक + 

त्वनाविभीवात्मकत्वान्नास्ति न तथा कार्यमनाविभोवात्मक तसात् तत् सदिति । 

असच्च खपुष्पमनाविभावात्मकत्वात् घटवत् | वेधम्येण निईचघटवदिति । तयोः 
सदसतो; कार्यखपुष्पयोवेंठधण्यं दशेयति-यदि भवन्मतेनं कायेखपु्पयोरसच्चमेव 
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तुल्यं, gA वा सत्त्वे विशेषो वक्तव्यः । असादिशेषहेतोः कार्यसरवे सत्यपि 
प्रादुभवति । न तु खमतिनोच्यते, चेद्विरेषहेतुरविशेषोऽनयोरविशेषे च पैलक्ष- 
ण्यानुपपत्तिः खपुष्पसरविषाणयोरिवासतोः । दृष्ट च बैठक्षण्यमाययाँ प्रादुभै- 
वत्यां तत््तविशेषे तयोर्नापपद्यते तखाद्वेतोरविशेषवेलक्षण्यानुपपत्तेधटघटखात्मवत। 
यथा घट एव घटखात्मेति तयोने वैलक्षण्यमविशिष्टत्वादेवमविशेषः स्यात्, न 
तु भवति, दष्टत्वादुक्तत्वाच्चाविभावयोस्तसात् तयोयेथासंख्यं सत्त्वमसत्त्वं चावश्य- 
मेषितव्यम् । इतर आह-नेवास्यविशेषोऽसतोऽपि यसाचतुविधोऽसन्निष्यते 
्राकप्रध्वसेतरात्यन्तामावाख्यः'। घटस्य सृत्पिण्डादिकपालादिधटादिखरविपाणा- 
दिवदिति । अत्रोच्यते-विरोषोन्नयनेऽपि तु विदोषस्य सदाश्रयत्वात् 
सत्त्वं घटवदिति | अपिशब्दो नाम्युपगमं दशयति | नेवाभासस्य खरविषाण- 
वन्ध्यासुतादेः परस्परतो विशेपोऽस्त्यवस्तुत्वात् त्वन्मतेनेच | असन्मतेन तु वस्तुः 
त्वमभावस्यांपे कस्यचित् प्रमेयत्वसामान्यविशेपत्वादिहेतुभ्यस्त्वदभ्युपगतेभ्यः 
प्रमाणवत् | अतस्त्वन्मतेनंवाभावस्य मावाद्विशेषः | परमार्थतो नास्ति । अभ्युपे 
त्यापि बमो विशेषोन्नयनेऽपि तु येन केनचित् प्रकारेण सदाश्रयाभावस्त्वत्परि- 
कटिपतश्चतुर्विधोऽपि विशेषत्वाद्रूपादिवद् घटवत् | ततश्च विशेषस्य सदाश्रयत्वात् 
Wi घटवत् | यथा घटः सन्तं पृथिव्याद्यर्थमाश्चित्य वर्तमानः सन्नेव खयमेव 
वात्मानमाश्रित्य Ta सन्नेव | विशेषोऽपि सदाश्रयत्वात् । सन्निति । इतिशब्दो 
हेतुर्शन्तदाष्टान्तिकोपसंहारे | इत्थं भावाभावयोः सामान्यमेव ने विशेष इति | 
एवं तावत् कायेखपुष्पयोरुमयोरसत्त्मेवेति साम्यमापादितम् । द्वितीयविकल्यो 
विचायंते-अथैवं तत्साम्यमित्यादि | अयैतदापादितं सामान्यमनिच्छितकार्य- 
सन्तपरिहारेणोभयासच्ताभ्युपगमादायातमिदमन्यतरासत्त्ं कार्यसक्परिहारेणा- 
भ्युपगम्यते । प्रतिपक्षवादादन्यत् पूर्वोक्तद्वयान्यतरविशिष्टम् | किं तत् ? कार्यमे- 
त्रासदिति | अवश्यं द्योरन्यतराभ्युपगमेऽवधारणमापद्यते | तच्चावधारणं यत 
एवकारस्ततोऽन्यत्रावघारण' मिति परिमाषितत्वाच्छाख्नेषु, लोके च दष्टत्वादवधार- 
णफलत्वाच वाक्यस्यैतदुपपद्यते कार्यसमीप एवकार इति । कार्यमेवासदिति 
कार्यशब्दसमीपे एवकारप्रयोगादितिशब्दस हेत्वर्थत्वादन्यत्र प्रतियोगिनि sm 
नियमः। असच्छन्दवाच्येऽ्थे खपुष्पादौ नियमसत्रैवकाराभावात् । न कार्यञन्दाथे, 
यथा FGI इत्यत्र चूतो नियमाद्रुक्षी वृक्षस्तु चूतोऽन्यो वा स्थादित्यनियमः | 
तथेद्वापि कायमेवासत् न तु खपुष्पाद्यकार्यमसद | किं तदि ? सत् , तच सदेव कार्य- 
मिति नियभ्यते । यदि सदपि कार्य स्यादस्तु, को दोष इति? तदशयति-असत्त्व pu em I 
“१ कामोसरदे a7. % खपुरपसिति नो? ग । ६ HAE ग । सङ्गेत्रे क्ष । ४ तु ख। ५ सदत TU 



अपोरुपैयत्वविचारः | न्यायागमादुसारिण्यढक्कृतम् । १३७ 

काये एवं नान्यचापीयकार्य CAA । इतिशब्दों Fe । स्थादव- 
धारणाद्वेतोरिलर्थः | एवं सति को दोष इति चेत? उच्यते-ततथ न खपुप्पमस 
दिति प्रसक्तं, चृष्टेटविरुद्धं सर्वं खपुष्पखेलर्थः | तथा चेत्यादि, यावन्नाममात्रे 
विसंवादः, एवं च कृत्वा कार्यमसत् खरविपाणं सदिबि सङ्गा सतोऽसदित्यसतशच 
सदिति संज्ञा क्रियते । कायोश्षत््वमिति, ततः खरदियाणविपरीता ये Raa घटा- 
दयस्तेपां घटादीनाससच्वेन तुल्यं का्यस्यासत्त्व सतासेवासत््वेन qe विपरीतं 
नाममात्रमग्रेम॑जूलनामव॒त्। न वा च कश्चिदर्थस् सत्ते विसंवादोऽसत्कार्यमिति । किं 
चान्यत्-कायसत्त्वनिद्ठत्त्येकान्तत्यागाच ` स्ववचनाद्विरोधापत्ति- 
कार्यसत्त्वनिश्वत्तिः, HAT तदवधारणमेवातः का्यमेवासदिति। तस्य त्यागो- 
ऽनन्तरोक्तविधिना प्राप्तस्ततश्च कायेसन्वनिष्ृत्येकान्तत्यागाच खवचनादिविरोधा- 
पत्तिश्च | खवचनविरोधस्तावत तदेव कायेमसदित्युकत्वा तसैवकारणसामथ्योत् 
सत्वापादनात् तदेव सत् तदेवासदिति बुवतः | अथवा यदि कार्य प्रथमं सदथासत् 
कर्थ काये क्रियते ? | घटो घटतया व्यज्यते दीप्तमेव क्रियत इति वक्ष्यति | तथा- 
स्युपगमादभ्युपगमविरोधः | तथा लोकेऽग्रसिद्धत्वाक्लोकविरोधः | तत्व एव तथा- 
भूतेरतुमानविरोधः | तथा मृत्पिण्डघटादिकारणकार्यदशनात् प्रत्यक्षविरोधः । 
एवं तावत् कार्यमेव सन्न खपुष्पादीत्यवथारणदोषः | कायेमेवासन्न कारणमित्य- 
स्यावधारणस् प्रतिपक्षवादापत्तः । अयैवमवधार्यते कार्यमसँदेवेति । तत्रापि 
qq एवकारख्ततोऽन्यत्रावधारण' मित्यसत्समीप एवकारात् कायेमसच्वेनावधायेते। 
कायं न यदा सत् | असत् तु कार्य वा स्यात् खपुष्पादिवेत्येवमसत् , एवकारे 
त्वसदनबधृते पूर्वो दोषो योऽसर्वाविशेषादित्यादिः | स एव कायेखपुष्पयोरसच्वे 
आयद्यामाविभोवानाविभोवकृतो विशेपो न स्यादित्यविशेषापत्तिदोषः प्रागुक्तः स 
एचात्रापि। अत्रोच्यतेस्यादि अविशेपापत्तिदोषस्य च परिहारार्थमथोच्यते तत्त्वयेति 
परमार्थमाशङ्कते-कथमसन्तादेव तयोः कार्यखपुष्पयोः कारणकाले विशेषा- 
सम्भवः १ । यथा खपुष्पमसत् तथा कारणकाले कायेमप्यैसदेवेति नानयोः कथिडि- 
शेषोऽस्ति। न ह्यसतो निरुपार्यस्य खपुष्पस्य वृत्तफठकेसराद्यवयवसोरभादिविशेषाः 
खरविषाणङुण्डतीक्णत्वादिभ्यो भिन्नलक्षणाः सन्ति, उभयेषां अवस्तुत्वान्नि- 
रुपाख्यत्वाचेत्यखादविशेषाद कारणकाले यदेव BITS तदेव खपुष्पासच्त- 
मपीति । ततः कि परिहृतमिति चेन्नावधारणकृतो दोषः परिहृतो भवति । कार्य- 
मेवासदसदेव कार्यमित्यवधार्यमाणे equ, कार्यखपुष्पयोरविशेषः | इत्येतो 

१ कार्यमेच क-ख । २ चान्यस्य ग । ३ दिति वे” ग । ४ कार्यनयमा? ग । ५ “मंथ 
ग। ६ दोषः। इत्यवघारणङृतो दोषः ग । 

qo Ho १४ 



१३८ नयचक्रम | [ हवनकरिया-- 

दोषों तयोर विशेषाय्युपणमाज 'ज इति । जायि पूवेस्तुल्यत्वापच्तिदोषः | कायखा- 
यत्यामनाविभावः USA ARANA तुल्यत्वापचिदोषस्य | 
अभावोज्यतोविशेषा मावादनेकविषवत्यात् deep । अयमनेनास्यामेमिरिमा- 
विमे वाथास्तुल्या इति हि वुख्यत्वपनेकविपथ ee, न हि तदेव तेन तुल्यमिति । 
अत्रोच्यते-एवमप्येकत्वादिशेषाभावइति त्वयेव कायेखपुप्पयोरसत्त्वाविशेपो- 
5म्युपगतः | 'एकरूपत्वाइवस्तुनः इति acre एवाविशेषदोषः | तस्थेवेदानीम- 
विशेषदोपस्थापादानाथ विकृस्प्यते5ल्थद्निश्ा पादुनसू-- 

यथेव हीत्यादि | यगेव खपुष्पस्योपादान पूर्वदएश्रुतानुभूत बुद्धो सिद्ध 
वाकारादिविशिएल नास्ती त्यन्ुपादानभवुद्धिसिद्ध च खपुष्पम्। ततः किमनुपादान- 
बुद्धिसिद्धत्वाभ्याम ? । तन्निश्सामान्य निर्विशेषं येति सिद्धम् । एवं घटादेः 
कायस सदाद्युपादानँ बुद्धिसिद्धल सामान्यविशोषत्वं च न स्यात् | तञ्च सद एव। 
येनाकारेण भवनं देशकालनयपुराणङ्कण्णरक्तत्वादिथटभेदेऽपि तुल्यतया सामा- 
न्यम् | विशेषश्च पटादिभ्यः | तथ पुष्पस्योपादानबुद्धिसिद्भत्वसामान्यविशेष- 
Ta च स्यात्। उभयोनिरुपार्थत्वात् । न स्वेतदिष्टै तसादस्त्थनयोविंशेष इति 
सत् FAY । अथ सामान्यविरेषोपादानबुद्विसिद्भत्वसङ्गावो कार्यखपुष्पयोरिष्येते 
त्वया विशेषो, खपुष्पवदभवदापि तदसदेव खपुष्पवदिति येन प्रकारेण सपुष्प न 
भवति नोत्पद्यते तेन प्रकारणाभवदापि अन्यथा भवदपि उत्पद्यमानं कदाचिद्दईय- 
मानमपीयथः | उपादानवुद्विसिद्धत्मसामान्थविशेपयच्वग्रकारेण भवदपि तत् 
कार्येमसदेवेष्यते | ततथैवं सत्ययमपरो दोपः । निउत्तमपि तद्येसत् कायमिति 
वर्तते सोपादानबुद्विसिद्धत्वसङ्भावेऽपि | कसात् ? सामान्यविशेपवरवात् कारण- 
कालकायेवत् । यथा कारणकाछे कार्यभसत् त्वन्मतेन सामान्यविशेषवदपि 
सोपादानं बुद्धिसिद्गमपि तथोत्तरकाले निश्वेत्तमपि तदसदेव स्यात् कारणकाल- 
वदिति | कायेवच्चाभवदपि खपुष्पमसन्न स्यात् | कायप्रादुमोवप्रकारेणाभवदपि 
तसिन्नमवनग्रकारविशषे सत्यपि सत् प्राझोति खपुष्प निःसामान्यनिर्विशेपत्वात् | 
तद्डि agi निःसामान्यं निर्विशेष॑ चेति सिद्धम् ,अतस्तस्य निःसामान्यनिविशे षत्वात् 
wei स्यात् | को द्शान्तः सामान्यविशेषवत् कार्यवदिति सिद्धे वेशेषिकमता- 
रुम्बनसामान्यविशेषदषटान्तो निःसामान्यनिर्विशेषाणां सामान्यविरोषाणां वस्तुत्वं 
सपुष्पतुल्यमेवेति काक्का दर्शितं भवति । प्रकृतार्थापनयेस्तु यथा सामान्यविशेषौ 
घटत्वादिनिःसामान्यो निर्विशेषश्व संश्चेति सिद्धस्तथा खपुष्पमपि सत् स्यात् | किं 
चान्यत्-कायोसचवैलक्षण्याद्वा कारणवत् असन्न स्यात् खपुष्पमिति वर्तते | कायस्य 

` १वाक्यादू ग । २ पतग? क-ख | 



अपोरुषेयत्वविचार: ) ज्यायागमाङसारिण्यलङ्कतम् | १३९ 

घरादेरसत्वेव खपष्पसाग्राहमाबानुपादानावुड्धिसिडत्व लि!सामान्यविशेषयेलश्ष- 
ण्यात् । खपुष्पमपि सत् स्यान् कारणवत | Uis xu: निद्धयेच कायात Wu 
वेलक्षण्यभिति RA हेतुः, निइचत्वादिग्रकारेण च apres erem सिद्धमिति 
साधम्यं कारणखपुष्पयोः । कारण वा खपुप्पदत् AIT स्यात् 
RAAT वा त्याज्यनित्यभिप्रायः | अनेकाथाणादातादिमस्यवदित्यादि । अथ 
भवता खपुष्पसखप्रसङ्गदोषभयाद् युक्त प्रतिपादनमपि कायापादानादिमत्ववत् खपु 
ष्पस्याप्युपादानादिमत्तं नेष्यत | आदिग्रहणाद् बुद्िसिद्वमासान्यविशेषवत्ानि 
नेष्यन्ते | इदं कायस्यासधम्यं खपुण्पेण सहेष्यते | असत्त्वकायंसिति, निञ्चि- 
तमिद्यादि, पूर्ववचक्रकद्वयप्रवदनमिति ग्रन्थमतिडिशति-- 

तदेव कथं पुनभाव्यते ! यदि कार्योपादानादिमलबत खपुष्पस्योपादानादि- 
मे नेष्यते काये वा सदिति निथितं तदलश्षण्यादनुपादानादिवलक्षण्यात् , तह्य 
सत् UIT तदसडिलक्षणत्वाद् घटवदितर उदुम्बरपुष्पवत् । ननु Tas 
पटासत््वविलक्षणं न सतो बलक्षण्यात् | अथेवमपि बेल अण्ये खपुष्पासच्वविनिश्वयो 
न निवर्तेते । अतुपादानादिमस्ात् | न त्ुपादानादिमत्वात् कायमसत् | अस- 
स्वेनोपादानादिमत् स्यात् खपुष्पवत् | एतदपि पर्ययचककं शेप पूर्ववदेव विषययेण । 
अतः सत् कार्यश्ुपादानादिमर्वान्निवतघटवद्वेधरम्यणाक्ाशघटवदित्यादिरपि या- 
वत् सदाश्रयत्वात् सत्त्वं घटवदिति। एतद्विपययचक्रकम्। एवञ्ुभयासच्देऽन्यतरा- 
सरवे तु । अथेतत् साम्ययुभयासत्वान्मा भूदिसन्यतरासच्चं कायसन्वाभ्युपगम- 
परिहारेण कार्यमेवासदिति | अत्र कायेसमीप इत्यादि, यावत् खवचनादि 
विरोधापत्तिः। पुनरप्यसदेवकारे त्वसदनवश्वते पूर्वदोषः | अथोच्यते इत्यादि, 
यावत् कार्यासत्त्ववैलक्षण्याङ्ठा कारणवदिति स एव ग्रन्थ उपादानादिम- 
त्वविशेषणकृतो विशेष इति | अतः कायं सटुपादानादिमत््तात् कारणखात्मव 
द्ेघम्येणाकाशघटवत् | असञ्च खपुष्पमनुपादानत्वाच घटवत् इतरो निईैत्तघट- 
वत् | तथा सत् काये बुद्धिसिद्धत्वाभिवृत्तघटवत् इतरो नभोधटवत् | असच 
सपुष्प — घटवदितरो निवृंत्तघटवत् । एवं सामान्यविशेषाभ्यामपि 
योज्यम् | तसात् p सत् कारणवन्न तु खपुष्पमिलर्थः | 

आइ-नजु TASH कारणवत् Is प्रसज्यते त्वत्परिकरिपितं सृत्पिण्डा- 
वस्थायां कार्ये घराख्यं en स्यात् सत्वात् कारणवन्मृत्पिण्डवदित्यर्थं इति | 

_ अत्रोच्यते-नाव्यक्तत्वात्। नेष दोपः । कस्रात् ? अव्यक्तत्वात् | qun हि 
मृर्पिण्डावस्थायां घटोऽनभिव्यक्तत्वादिन्द्रियेनोपलभ्यते दवितटीखातहस्तीत्र qi 

+ तासाग | 



१४० ATER | | विभिविधिनये-- 

खननात् | एवं हि सृदवयवा मित्तिगताः खननात् प्रागपि विद्यमानाः खननोचर- 
कालं हस्त्याकारव्यपदेशं लभन्ते । न च ते ग्रागभिव्यक्तेरनुपलब्धत्वान्न सन्ति | 
अथवा कार्ये सत्यपि ह्यव्यक्ते भूगन्धवदगरत्यक्षत्वं कायस्य । यथा थुवो गन्धो 
विद्यमानोऽपि न प्रणिन्द्रञ्रगोचरमाणच्छत्यव्यक्तत्वात् सलिलसिक्तस्तृत्तरकाल- 
मभिव्यक्त उपलभ्यते | तथा ग्दवस्थायामग्रत्यक्षी घटः कुलालप्रयत्वदण्डचक्रस- 
त्रादिकारणामिव्यञ्जितः पथादृषलभ्यतेऽतस्तस्य प्रत्यक्षत्वं भवतीति को दोषः ?। 
अत एव च प्रकरणचिन्तेति । प्रकरणसमदोषोऽनेकान्तत्वात् | उक्तमनेकान्ति- 
कत्वमस्य हेतोः । यत एव प्रकरणविन्यासनिर्णयार्थमपदिएः सन् प्रकरणसमः | 
इह हि घटादेः कार्यस्याप्रतक्षत्वादेव चिन्ता geret, किं घटादिकायेसमोऽस- 
दिति ? अग्रसक्षत्वस्य सत्मसति च दशनात् मूलोदकादौ खरविपाणादौ वेत्यतो 
व्यभिचरयप्रलक्षम् | तथा TA प्रत्यक्षाप्रयक्षयोदे्शनात , सतोऽप्रत्यक्षस् 
मेरूत्तरकुरुद्वीपग्रहम्रहेनगृहादेः खरविपाणादेशासत इखनेकान्तादिति | एवं ale 
द्शेनादशनयोः प्राटुभीवाप्राटुभावयोश्च समानः प्रकरणसमदोप इति चेत् । न, 
जन्मप्रकाशविषयविशेषस्सोक्तत्वात् | उपादानादिमन्वाविशेपाञ्च त्वत्पक्षे न समानो 
दोष इति | एवं न हीलादि, यावत् तथोपसंहारमेव | 

इतर आह-त्वदुक्तसाधनप्रपञ्चस्य कायासत्तेऽपि तुल्यत्वान्मयापि शक्यं वकुं 
कायसत्चख कारणे त्वन्मतस्य निवारणे कृते arated भवितुमहति | तत्साधनं 
श्रयताम् 

यदेतत् समानकारणं ततोऽन्यत् कार्यं तद्विकर्प्यासामथ्योदू घटपटवत् | 
अत्रापि कारणं सत् कार्य सत्, कारणं सत् कार्यमसत् , कारणमसत् कार्यं सत्, 
कारणमसत् कार्यमसदिति चतुपुं विकल्पेषु इयोः पूर्ववत् ग्रतिपक्षवादापत्तेसत्यागा- 
दुभयसत्त्वमन्यतरसत्त्व च स्यात् | तत्रोभयसत्वे तावत् तद्यदि तावदुभयसत्व सत् 
ततः सत्त्ताविशेपादेवाविशेषे सर्वत्वैकत्वमेदो न स्यात् | सुदेव सर्वे पिण्डशिव- 
कादिघटपिठरकपालादिकाय त्वेकमेव पिण्ड इति वा शिवक इति अनन्यदेकमेर् 
तु कार्येकत्ववत् कारणेकत्वमपि स्थात् । अथ न कर्यिकत्ववत् कारणेकत्वं, सञ्च 
कार्यमिति निश्चितं तद्वेलक्षण्यान्न तर्हि सत् कारणमसद्विलक्षणत्वादुद्म्बरपुष्पवत् | 
इतरो निवत्तघटवत् | न तु घटत्वं परसन््रविलक्षणं नासतो वैलक्षण्यात् इतरेतरा- 
सनात् | अथैवमपि वैलक्षण्ये कारणकार्यसत्वनिश्रयो न निवर्तते | अनेकात्मर्क 
च तत् सवोत्मकमित्यर्थः | न तर्ेकात्मकत्वात् कायं सत्, सर्च एकात्मर्क न 
भवेत् | सत्त्वात् कारणवत् | एतत् प्रथमचक्रकस् | 

शेषं wag बिपर्ययेणेत्यादि । यदुक्तं तदपि | अथ न कारणसर्वत्ववद कार्य 



असत्कार्यवादः | व्यायागमाइुसारिण्यळङ्कतम् ¦ १४१ 

सर्वत्वं सच कारणमिति निश्चितं तदेलक्षण्यादितरेतरासत््ात् | एतत् दवितीयं 
चक्रकम् | अतः सर्वात्मकत्वसतः कारणादन्यत् कार्यमेकात्मकत्वात् कुम्भादि- 
विरूक्षणम् | एकात्मकल्वसतथ्च कायोदन्यत् कारणं सर्वात्मकत्वादिव कुम्भ 
इति । तथानुवृत्तिव्यावृत्ती अनुबृत्तिम्रेन्द्रदेति पिण्डशिवकादिषु व्यावृत्तिधंटः 
पिठर इति । तधदि तावदुभयसत्त्वं सच्चाविशैषादेव | अविशेषे कार्यव्याइत्तिवत् 
कारणव्यावृत्तिरपि नासस्वादघटवच न कार्यव्यावइचिस्तत्कारणव्यावृत्तिः सञ्च 
कार्यमिति निश्चित त्वेलक्षण्यान्न तर्हि सत् कारणमसत् सहिलक्षणल्वाहुदुम्बरपुष्प- 
aq । इतरो निवचघटवत । ननु घटसत्वं पटसत्त्कविलक्षणं नासतो वेलक्षण्यात् | 
अथैवमपि वैलक्षण्ये कारणसत्चविनिश्चयो न निवर्ततेश्नुवृच्यात्मर्क च तत्, न 
तर्हि व्यावृत्त्यात्मकत्वात कायं सत् | सच्त्वेन व्यावतेत TET कारणवत् | 

द्वितीयं चक्रमविपर्ययेण । शेषं पूर्ववद्विपययेणेत्यादि । 
अथ न RMIT कार्यानुवृत्तिः । सञ्च कारणमिति निश्चितं disu- 

ण्यान्न तहि सत् कायमसदिलक्षणतात्, उदुम्बरपुण्यवत् । इतरो घटवत् | ननु 
घरसर्त्व पटसत्तविलक्षणं नासतो वेलक्षण्यात् । प्रथमं विपयेयचक्रकम् | 

अथेवमपि वेलक्षण्ये तत्सत्त्वविनिश्रयो न विनिवर्तते$नुवृत्त्यात्मकं च TA तर्हि 
व्यावृत्त्यात्मकत्वात् काय सत् सच्वेन च्यावतत TAT कारणवत् | 

एतद्वितीय चक्रकं विपयेयेण । 
अतोऽनुद्त्तिसतः कारणादन्यत् कार्य व्यावृत्तत्वात् पङ्किरिवेका, व्यावृत्तिसतश्व 

कार्यादन्यत् कारणमनुदृत्तत्वादेकसादिव qi: | आदिग्रहणादसदनु्रान्ताविमोवा- 
नाविभोवचक्रकद्यमपि योज्यम् | यदि-तावदुभयसर्च्च ततः सत्त्वाविशेषादेवाविशेषे 
प्राकार्यानाविभोचवत् कारणानाविमावोऽपि स्यात् | अथ न प्राकायोनावि भाववत् 
कारणानाविभीवः | सञ्च कायमिति निश्चित तद्वेलक्षण्यान्न ae सत् कारण- 
मसत् सद्विरक्षणत्वाद् घटवदितर उदुम्बरपुष्पचत् | ननु घटसत्त्व पटसक्तविरक्षणं 
नासतो वैलक्षण्यात् । अथेवमपि वैलक्षण्ये कारणसन्वविनिश्चयो न विनिवर्तते । 
नित्याविभोवात्मकं च तन्न तर्हि सततानाविभावात्मकत्वात् कार्य सत् सच्चे ग्राग- 
प्याविभेवेत् | स्तात् कारणवत् । प्रथमे शेषं पूर्ववदेव विषयेयेण | अथ न कारण- 
सतताविभोवः सञ्च कारणमिति निश्चितं तद्रैलक्षण्यात् तहिं सत्कार्यमसत् सद्विलक्षण- 
त्वादुदुम्बरपुष्पवत् | नतु Feat पटसच्वविलक्षणं नासतो वैलक्षण्यात् | 

द्वितीय चक्रकम् | इत्येवमाविभीवानाविभोवविचारेण दे चक्रके मते इति । 
१०कं कमतः | सर्वा? T । “श्र सतं ग । २ वेककणः क | ३ तत्र ग | ४कारणसचमि” क-ख | 



१४२ जयचका् | [ विधिविधिनये-- 

अत्रोच्यते--नासिदत्वात्-नेतदृपपदतेऽसत्य्षसाथनवत् त्वत्पक्षसाथ- 
नम् | कि कारणम् ? असर्वत्वादिहेतूनामसिद्धत्वात् । यसादखाक सर्वमेवानु- 
वृत्तिरेव कारणमेवोपादानमेव बुद्धिनिद्रसेवेतीति | तख्मादस्वेत्वादेरसिद्धत्वात् 
तद्विकल्पामावात् तदसमर्थविकल्पत्वासिद्धिस्ततः कारणात् कार्यमन्यदित्येतन्न 
सिख्यतीति । वत्रासर्वत्वासिद्दी प्रतियादितायां व्याइत्त्यादीनामसिद्धिरापादितेव 
भविध्यतीलसर्वत्राभावमेवापादयितुमाइ-- 

यदि हि घटोऽसर्वकारयत्वाभिमतो मत्पिण्डासत्त्वाभिमतादन्य इतीष्यते तद्देव 
घटवदेव कार्यवदेव दण्डादेरप्यसर्वत्वं विग्रकृषस्थापि, किमुत सन्निकृष्टस्य शिवकादेः 
सर्वखादन्यत्वात घटवत् | तसादेकेकस्यासर्वत्ववत् सर्वखाप्यसर्वत्वात् सर्वत्राभाव 
इति सर्वत्वैकत्वभङ्गचतुष्टयाभावः | तदसमर्थविकल्पत्वमप्यत एव नास्ति । तथा- 
ऽनुवृस्याद्यमावश्च तत एव नास्ति। यथैकस्य घटस्य मृदनुवृस्यभावसतथा सर्वघटेषु 
तथा शिवकादिष्वप्यभाव इत्यनुद्ृत्यभावादनुबृत्तिव्याइत्तिकृूतविकल्पाभावश्र । 
एवं कारणोपादानबुद्विसिद्धसामान्यैः cerae o विकल्पचतुष्टयासिद्विस्तद- 
समर्थविकल्पा सिद्वि्ापादनीया | ततः कारणादन्यत् कार्यमित्येतन्न सिञ्चति | 

किं चान्यत्- खोक्तबिरोधादिवत् | खबचनाभ्युपगमलोकव्यवहारप्रलक्षा- 
तुमानविरोधाः | आदिग्रहणात् प्रमाणग्रहणात् प्रत्यक्षानुमानग्रहणं विशेषखरूप- 
विरोधी च कण्ठ्योक्तो वक्ष्यति । तत्र स्ववचनविरोधस्तावत्-यदि कार्य घटवत् क्रियते 
तत् कथमसत् खपुष्पवत् कार्य च! खेन वचनेन खमेव वचनं विरुध्यते | अथासत् 
पुष्पवत् कर्थं कार्यं घटवदिति सेव खवचनविरोधभावना विपर्ययेण | तयोरेव 
शब्दयोर्विंरो धदशनाथो यसान्सृद एव हि घटः कियते । हिशब्दो mA I 
qa सपेस्फटाटोपङुण्डलीमवनवन्सृद एव घटीभवनम् । तथा प्रकाशतां 
व्यक्तिविंमलता क्रियते, करणं यथा एं कुरु पादौ कुर्विति तदशयन्नाह-- 

घट; क्रियते घटतया व्यज्यते विद्यमान एव व्यक्तीभवति | को दृष्टान्त; | 
स एव घटो दीपेनेव क्रियया च्यज्यते दण्डादिन्यापारणास्मिकया | तथा च 
विशेषणविशेष्याऽग्रसिद्विरिपि कायेमसदिति व्याघातः प्रोक्तः ख़वचनविरोध- 
भावनात एव खपुष्पनिउच्चघटयोरि न कार्यमसता विशेष्यम् । नाप्यसत् कार्ये- 
णिति | न परस्परतो विशेषणं विशेष्यं चेति विशेषणविशेष्याग्रसिद्धिरसादेव 
कारणादत एवेत्यादि, याबत् न खेदः कर्तव्यो अवति । यत् त्वया व्याख्यान- 
मनुष्ठितमितिकर्तव्यतेव कर्तव्यतेति यत्तेन महता पूर्वोत्तरचोद्यपरिदारपक्षाव्यव- 
च्छेद्वता प्रतिपादनार्थं न क्रियायां क्रियाव्यास्यानार्थः खेदः कर्तव्यः । f$ 
कारणम् ? सामान्यादिवस्ठुविचारसेद्स्याव्यवस्थितपरमार्थत्वात् सर्वस क्रियाया 



असत्कार्यवाद; | न््यायागमाठुसारिण्यलड्डतम् । १४३ 

एचोपदेशो न्याव्य इत्यस्वास्युपशमस्योएरावात | ud तावत् ज्ञानपूर्जक्क्रियोप- 
देशपक्ष खवचनांवेरोध उक्तः TORT जुदुबादिलादिकियोंपदेशोप- 
जीवने नास्त्यज्ञानत्रदिब स्वलित्यकान्तः, तसिऋज्ञानप्रातिबद्धकान्तेडपे च 
ज्ञानप्रतिवद्धत्वे खवचनस्थ विरोध; | असत्कायमिति, ज्ञात्वोक्त॑ चेत् तहिं सवम- 
ज्ञानप्रतिबद्धमेवेत्यज्ञानग्रसिद्धत्वाद , अथाज्ञात्वा कथं प्रतिपादकं सार्थक चेति 
खवचनविरोधः । त्वयाप्येतदेवमिति निश्रित्याभ्युपरम्योक्तत्वादज्ञानप्रतिबद्धा- 
भ्युपगमस्य च तेन विरोधादेवमनित्यवगमादभ्युपशमविरोधः कतः | लोकज्ञान- 
व्यवहारात् तद्विरोधः | ज्ञानपूर्वको हि लोकव्यवद्ारस्ततस्तस्याज्ञानग्रतिवन्धाभ्युप- 
गमाप्रतीतेलोकरूढिविरोधः | प्रमाणविरोधस्तु प्रस्तुत एवेति | अत्यक्षविरोधस्तावत् 
तथा लोके दृष्टत्वात् । क्रिययाभिव्यज्यमानख घटादेः कायस्य दीपेनेव सत 
उपलब्धेरनुमानविरोधज्ञापकत्वाडिशेषविरोध इति । अख्ासत्कायमिति ज्ञापक- 
वाक्यस्य ज्ञापकतविशेपेट्टेः । प्रत्यक्षखवचनादिविरोधेषु धर्मविरोषविपर्ययसिद्धे- 
विशेषविरोधः । तेष्वेवाप्रयोगप्रसङ्घाद्र्मखरूपस्य प्रतिपिपादयिपितस्य निराकरणा- 
द्र्मखरूपविरोध! । एवं घेमिखरूपविरोधसदुभयविरोधश यथायोगमापायः । 
इत्यलमतिप्रसज्ञिन्या कथया | 

तसादयुक्तो व्सत्कायवादो 5भिहोत्र॑ जुहुयादितिकर्तव्यतैव कर्तव्यता । इयादिति 
चौभ्युपगतः परेणेति । अत इत्यादि, अत एतेभ्यो दोषेभ्यो निःसृत्य किं 
प्रतिपत्तव्यम् ? | उच्यते- अतः पूर्वादितदोपासम्बन्धेन ये पूर्वमृुदिता विधि- 
वादिना सामान्येकान्तवादे विशेषेकान्तवादे सामान्यविशेषनानात्ववादे दोषाः; 
मयापि च ये दोषा उक्ताः सामान्यादिविचारप्रत्याख्यायिनः क्रियोपदेशवादिनः, 
अज्ञानवादिनश्च तेषामुभयेषामपि दोपाणामसम्बन्धेनेदं प्रतिपत्तव्यम् । आत्मेव 
सामान्यमिति | नबु पूर्वद्पितमेवैतन्मतमात्मैव सामान्यमिति । सुखं सुखं च 
सुखादिसञुदायश्चे' यादि पूर्वोत्तरपक्षग्रपश्चेनेति | अत्रोच्यते-नात्मञ्चव्दस्य पुरुष- 
पयोयत्वात् | अवयवानभ्युपगमात् सञ्ुदायवादपरिद्दारेणान्यपुरुषसामान्यस्याव- 
खावतोऽवस्याभ्योऽनन्यस्य तत्खरूपावस्थानात् तद्वेधम्योदात्मेति न वस्तुखरूप- 
पयोयवाचिनोऽत्र ग्रहणम् । किं aR? अतति सततं गच्छति तांस्तानवस्था- 
Am खरूपापरित्यागेनेल्यात्मा, स एव सामान्यं चेतन्यलक्षणम् | ud 
तहि विशेषाभावे कस्य सामान्यमिति सामान्याभावग्रसङ्गः समभूदिति विशेषा 
वक्तव्याः | उच्यते, सामान्यं पुरि शयनात् पुरुषः । विशेषास्तु तस्ेवावस्या- 
वतोध्वथाः जाग्त्सुप्तसुपुप्ततुरीयाख्याः । तासां खावखानां पुरुषः सामान्य- 

१ साधर्कग। २ धर्स* रा । ३ ना? क-ख ४ "वाक्य" क-ख । 



१४४ नयचक्रम । [ विधिविधिनये-- 

मिति । किं निदर्शनमिति चैत ! घटग्रीवादिरूपादिनवादिमेदाभेदसमयश्थावत् | 
यथा घटस स्थूला ग्रीवा, SH मध्यावस्या, सक्ष्माथ रूपादयो देशभेदभिन्नाः 
कालभेदमिन्नाथ्व नवपुराणावखाः । तेपामेवावस्थाभेदानामभेदेन समवस्था घट इति 
तद्वदात्मैव खावखानां सामान्यमेवं च करप्यमानं सर्वसबोत्मकत्वसत्कार्यत्वमूल- 
रहस्यानतिक्रमेण कल्पितमिति | गुणथात्र विद्यते । एवं हि सर्वसर्वात्मकं सच काये- 
मिति मूलरहस्यमेतन्ातिक्रान्ते भवति । पुरुषात्मकत्वात् सर्वस्य तद्विकारमात्रत्वाच 
भेदानां तत्रेवान्तठेयाविभोवात सर्वकायोणां कुकलासवर्णविशेषाणामिव कृकलासे। 
अविचारोऽपि चेलादि, यदपि चानर्थको विवेकयत्रः शास्त्रेष्वित्यविचा- 
रितमिष्यते । सोऽप्यनेनेव युक्तिमार्गण तत्त्वेनेकमाश्रित्य न्याय्यः, तस्य 
भावस्तच्वमात्मनो भावेनेक्यमाश्रि्य न्यायादनपेतो न्याय्यो नाज्ञानप्रतिबन्धात् | 
यदयज्ञानप्रतिबन्धादविचारस्ततः खयमेव विज्ञाते ग्रमाणग्रमेयभावाभावादयुक्त- 
मित्युक्तम्, इह तु ज्ञानात्मकपुरुषखरूपेक्यापत्तिसन्नित्रये निश्चितमेवेतत् । किं 
विचारेण ? गतार्थत्वात्, न तु ज्ञातुमशक्यत्वादिति | अयं तसय अ्रइत्तिपयोयख 
विधिविधिविधिः खितिराचारः प्रत्तिर्मयोदेत्यस्थ विधिनयस्यायमेव विधिराचारः 
खितिरिद्यादि | एवं ग्वृत्तिरित्यर्थः | या चेतन्यात्मखरूपा प्रवृत्तिः सा विधेर्विधि- 
RAA व्याचष्टे | यः पुनर्विधिः ग्राक्तनः स न युज्यते यसाद्विधिनेत्यादि | 
भवतीति भावः। भूग्रकृतिः कत्रर्थ; प्रकृतिप्रत्ययो प्रत्ययार्थ सह बतः’ इति वचनात्। 
भावे घनो विहितत्वाहलयत इति भावो न, भवतीति कत्रेर्थ इति चेत् तत्रापि येन भूयते 
समानेन समानो भवतीति भावः । णप्रकरणे 'भुवश्रोपसड्यानम' ( ) 
इति वा कतो सामान्यमित्येवं व्यवस्थितेऽथे सर्वतञ्रसिद्धान्तेन व्याकरणेन तत्र 
विशेषमात्रवादे देशकालभेदे परस्परविविक्तद्रव्यदेशकालमावमिक्ने भवनेऽमेदे च 
द्रच्यादितया भवनमात्रे सामान्यवादे नानाभावे च सामान्यविशेषयोमेदाभेद 
नानासु तासु यथासंख्यं वोद्भसाङ्ञवेशेपिकमतासु दोपान्न भावः, भावे कतुरभावात्। 
तत्मकृत्यर्थकतुरभावात् | इतिशब्दस्य हेतवर्थत्वात् पञ्चमीमग्रयुज्य भवितुरभाव 
इत्युक्त, प्रागुक्तन्यायेन भवितुरभावात् भवतीति भावो घटादिरिति व्याकरणच्प्टेन 
Rerata समर्थितो विधिना । विविच्यते च साइश्यासादश्याथ्याँ ares: 
समानो भवतीति एथऊू प्रतिज्ञायते तेषु विकल्पेषु दोषाणामभिहितत्वान्रिदोषभव- 
नोक्त विविच्यते विधिना | किमेवं विविच्यत एव ! नेत्युच्यते चेति प्रतिज्ञा, सा 
पुनरविविक्तेव कृता 'को ह वेतह्वेद ?। किं वानेन ज्ञातेन' ? इति वचनात् स एवं विधे- 
विधिने भवति विविच्यमानार्थविधानात्। खबचनविरोधदोषात्। अंशेन विवेकाच 

१ विधेन ग । २ एपग। 



असत्कायेबादः | न्यायागमार्ुसारिण्यळझुतमू । १४५७ 

यत्राप्यंशेन विवेकस्तत्र विविच्यमानांशेऽपि च यथा भवनाद् विधिनयवादिना- 
भिहितं तद॒द्विविच्यते। न च विविच्यते, अत्रापि परमतदूपणात् खमतसाधनाच्च 
घटाविभोवो विविच्यते न च विविच्यते तथा न भवेव विधित्वं विधेः । न 
RARR एवमित्यभिग्रायः। कर्थं पुनर्विधीयते ? इति चेत्, लोकवत् । लोक इव 
लोकवत् लोकवदिति विधानात् | यदि लोकवदेव विधीयते विधिरुत्सग एव न 
भवति | कथं न भवति? किं न एतेन? यदि कारणं [यदि] न भवति । विविच्यते 
ग्रतिज्ञापि तदर्थद्वारिका न कार्या इद्याद्यविचाय विधानान् न भवति। किं तहिं ? 
यदुक्तं त्रक्तेतया-'सर्वात्मकत्वेन विधेरुत्सगः सिद्धति तथा। यथा तत्तथा- 
न्यथेत्यादि | अथवा यथा लोके दष्टं तथा विधिविंधिभवति । कथं पुनर्लोके 
विधिविधिः ? | उच्यते। इति विधिरित्यादि | इतीत्यमनन्तरं वक्ष्यमाणो विधि- 
विंधिमेवति लोके यथा तत्तथान्यथेत्यादि | सत्पिण्डञ्चिवकादिम्रकारेण तथान्यथा 
च भवति । तथा चं वक्तव्यं | त्यातच ययोपपत््या भवति | तथा च वक्तव्यमेष 
RRR: | एबं सोऽविवक्षितव्यावृत्तिरनङ्गीकृतमेदस्तिरस्कृतविशेषो निव्योवृत्ति- 
रेव विधिर्विहितो भवति । उत्सृष्ट इति पयोयशब्देनोत्सगो विधिरिति सर्वत्रास्य 
विधिलक्षणस्थ दशयति। कोऽसौ निदच्येतामिति चेत् । उच्यते- तद्यथा पुरुषों 
हीत्यादि | उक्तनिरुक्तः पुरुषशब्दः | हिशब्दो यसादर्थ | असो ज्ञाताज्ञातशीलो 
ज्ञानधमो साधुज्ञानमयो वा पुरुष एव । ज्ञातृत्वं च ज्ञानमयत्वात् | ज्ञानावयवो 
ज्ञानविकारो वा ज्ञानमयः सः | उपयोगलक्षणत्वात् । ततः किमिति चेत्? । 
तन्मयं चेदं सर्वं देवमनुजतियंगनरकशथिव्यादि घटादिमेदभिक्नं जगत्, तदेक- 
त्वात्, तस्य पुरुषस्येकत्वात् वस्तुत्वात् तदेकत्ववत् uel सर्वेकत्वाचेक स च 
जगच्च सबं भवतीति भावः । ननु घटपटादिभिदेन भवति ज्ञानमय पुरुपात्मकत्वाद् 
येन भूयते स एव भवतीति भावः | स आत्मेव सामान्यं समानो भवतीति 
तन्निर्णयाथे ग्रश्नोत्तरक्रमेर्णे ग्रन्थ; | को 'भवतीसादिमतार्थः । यावत् कः 
Aaa यो ज्ञ इति । अज्ञखाखातब्यादेव कतेत्वाभावात् काष्ठादिविप्रकीर्ण- 
पचननिर्वर्तनवत् | यथा काटः स्थाल्यामोदनं देवदत्तः पचतीत्यत्र देवदत्त एव 
पचनस्थ निर्वतको ज्ञातृत्वान्न काष्ठादीति | तथा पुरुष एव न भवतीति भावः | 
इतर आह-नलु क्षीररसादि दध्यादेः कते क्षीराइधि मवत्यज्ञाचत्कदेणो रसाद् गुड! 
न च तत् क्षीरं रसो वा ज्ञ मिति | ज्ञकतेत्वमनेकान्तिकमित्येत्च न, तत्यवृत्ति- 
रोषत्वात्। तसैव ज्ञस्य प्रवर्तमानस प्रवृत्तेरपरिसमाप्तायाः शेषत्वात् | काल- 
SCS विशेषो न निवायेते। यथोक्तम् 

` ३ नस” ग । २ ges? ग। ३ यथा च भवति यभा क-ख । s "तरम क्र-ख । 
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१४६ नयचक्रम । [ विधिविविनये- 

“केरासमवीयेस्तु दन्तनिष्पीडितो रसः । 
दन्तनिष्पीडितः श्रेष्ठो याश्रिकस्तु विदाहकृत् ॥' 

इति, गोग्रइचिशेषक्षीरदधित्ववत् यथा गोः-घेनोः ग्रइत्तरपरिसमाप्तायाः क्षीरं 
दधि नवनीतं वा घृतनिष्यन्दनाविशेष। । तथा पुरुषप्रवृत्तिशेष एव जगदिति 

ज्रोषत्वाद्वा चक्रश्रान्तिवत् | का वा सा प्रदच्ति;! प्रवतमानपुरुपव्यतिरिक्ता 
ada ज्ञशेपत्वात्, Ed चक्रआन्तिः । यथा इंलालप्रयत्रअ्रमित्य THA 
भ्रान्तो कुंठालग्रवृत्तिशेषत्व जञशेषत्वमेवं दध्यादेरपि ज्शेपत्वम | गोज्ञस्य शेषत्वं 
दधो गोशुक्तवणादाहारख रसरुधिरादिपरिणतस्य ज्ञमन्तरेण क्षीरदध्यादिभावो 
नास्ति । नन्विसनुज्ञापने । चत्रश्जान्तार्वपि को भवितेति प्रयपेक्षायां जिज्ञा- 
सायां मूलभवितावश्यापेक्ष्य घटभवनव्यवहारे मृद्दत्, यथा पिण्डशिवकव्यवस्था- 
क्रमेण घटभवनव्यवहारे मुदेवाद्या भवित्री | तथेहापि चक्रञ्रान्तो भवनव्यवहार- 
त्वान् मूलभविवृद्रव्यमपेक्ष्यस् + परतः परतोऽपि येन भूयते यद्भवति तदेव मौलं 
कारणं तदेवेत्यर्थः | ताद् घटभवनसइत् आन्तिभवने ङुलालाद्यपेक्ष्य कुलाल- 
शेषभ्रान्तिवच ज्ञशेषं सर्वस्, इतरथासो नेव स्माङ्कवितुरभावाद्वन््यापुत्रवद- 
मूलत्वादित्यर्थः | 

सान्सतम्--अचेतनानामपि अभ्रादीनां चेष्टाद्शेनाद् ज्ञप्रयोगमन्तरेण T- 
तिदंण्डादीनामिति | एतच्चायुक्तम् | TAT सुप्तावखत्वात् ; न च चक्रदण्डादिकरण- 
निरीहत्वात् | न च चक्रदण्डादि खत एव भवति करणानिरीहृत्वात् करणत्वान्निरी- 
हाणि निरीहत्वात् ने खत एव ज्ञातुयेलमन्तरेण तद् TAY वान्तरेण तसैव सुप्तावस्था 
दण्डचक्रादिनिस्पन्दभूता निथेतनीभूता भवितुमईति | तसात् सापि serat 
न्यस्य चेतनखैव बुत्तिमेवितुमहेति | दधीव पयसः । यथा द्धि पयसोऽ्यस्था 
तथा दण्डचक्रादि TAT FSA, एतेन दध्याद्यपि ज्ञभवनमाख्यातमेव ज्ञशेष- 
सुप्तावसत्वात् । तस्यापि दध्यादेः कुलालयत्रशेषचऋदण्डादिवदू Td suu 
वान्तरेण ग्रवृत्त्यभावात् | ज्ञवत्तिमात्रतवमेवेट्र्थ: | एतस्यार्थस्य भावनार्थ दृष्टान्त- 
भाह-यथेव हीत्यादि। यथैव हि रूपरसगन्धस्पशेशब्दा अमू्तत्वेन सषमां वत्तिम- 
त्यजन्त एवेलादि। बरक्ष्मपूर्वकत्बात् | स्थूलस्थ सक्ष्मतां निरूप्य स्थूलत्वं निरूपयति- 
न हि ते रूपादयः ्रतिनियतचक्षुराद्विज्ञानं प्रभावितखरूपा सूताः 
स्थूला इति वा केनचिदिष्टाः, तसादमूरतासतङ्कावोऽभू्ततव तेन द्यमूर्तत्वेन gf सेव 
वा AT तामल्यजन्तो$जहत एव। खप्रवृत्तिप्रभावावबद्धसूर्तत्वप्रक्मात् 
खया प्रदृत्त्या ग्रमावेन वाऽवबड्धो मूर्तत्वेन प्रक्रमो येषां ते खप्रवृत्तिप्रमावाचबद्धमूर्त- 

३ वाथरिको क-हा । २ तत क-ख । ३ वाक्वेन लिर्दिशः क। ४ अवाग। 
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त्वप्रक्रमाः परमाणवः, रूपादीनामात्मीयया प्रवृत्त्याववड्ठो मूर्तत्वेन प्रक्रमः परमाणूनां 
सभेदानां तान् परमाणूनध्यास्थेति सृष्टेः क्रम दर्शयति इष्टान्तरूपेण-तत उत्तरका 
नानाप्रमेदएथिव्यादिभेदस्थुलरूपा जायन्ते रूपादय एव । पृथिव्या अश्मलोष्ट- 
सिकतावज्रादयः प्रभेदाः | हिमकरकादयोऽपाम् । ज्वाज्वारमुमुरादयस्तेजसः | उत्क- 
लिकामण्डलगुज्ञाझञ्झादयो वायोः | बृक्षगुल्मवद्ठीलतावितानवीरुधो वनस्पतेः । 
कूमिपिपीलिकाञ्रमरादिसनुष्यदेवनारका जङ्गमानामेतत् प्रवृत्तेनिंदशनस् । प्रभावो 
ह्यचिन्त्य! । ग्रभावस्याचिन्त्यत्वादमूतेमूर्तसम्भवः | रसवीरयविपाकम्रभावाश्च वस्तुनः 
प्रवर्तमानस्थ विपरिणामाः | तत्र Rea ' 

‘Pere कडुकः पाके वीर्योष्णः कडुको रसे । 
तद्॒दन्ती प्रभावात्तु विरेचयति सा नरम् ॥' इति | 

यथेते पृथिव्यादयः क्ष्मा मूर्तरूपादिपूर्वकाः स्थूलत्वात् तन्तुपूर्वपटवत् | 
एवं ततोऽपि परतोऽपि परं रूपादिभ्यः, परतो$प्यपरमल्यत् । परं वरिष्ठं प्रधान 
कारणं रूपादिभावमापद्यत इति प्रतिपत्तव्यम् | तञ्च परं यश्च कारणमात्मानम- 
मूर्तसक्ष्मरूपादित्वेन स्थूलमूर्तपरमाणुद्िग्रदेशादिस्कन्धपृथिव्यादित्वेन चात्र 
विभजमानं प्रवर्तते । 

किं च इति | रूपादिप्रविभक्तमप्रविभक्त खतत्त्वं परमाणुद्विप्रदेशादि- 
पृथिव्यादिष्वप्रविमक्तखरूपादितत्ववत्। किं पुनस्तस्य ERST] ? तस्य भावस्तत्त्वम् , 
खार्थिको भावे TAT? | तदशेयति-यत्तद्भवति तदेव qd bep खप्रभेदापेक्षया 
तन्न चात्रत्वा]चुसुतत्वात् परतत्त्वाभावेन विशिष्यते खतत्त्वमिति परमतापेक्षया 
चेति । इतर आह तत् किमिति निरूप्यमाचाये आह-- 

नलु ज्ञातखतत्त आत्मेति रूपादिमिरेव निरूपितम् | तत् परं कारणमात्माज्ञात- 
wer | पुनः खरूपादिभिरेव निरूपितः रूपरूपक्रियया रूपितं निर्णीतं तु ज्ञानं 
निर्णयो रूपणमित्येकोऽ्थः | तद्वि रूपणं रूपमिति । यसात् कारणाडूपणे रूपमिति 
एपोऽर्थः | आदिग्रहणाद्रसनमाखादनं रसः | एषं शेषाणामपि रूपणकृतात्मलाम- 
निरुक्तत्वाटूपणता ज्ञानमेव रूपणपयोयत्वात् | ज्ञानय विभक्ताविभक्तं ग्रहणमेव । 
विभक्तग्रहणं रूपं रसो गन्धः शब्दः स्पश इति ज्ञानं रूपमिति | अविभक्तं सर्वेषु, 
तद् द्विविधमपि ग्रहणमेव रूपम् | भावसाधनत्वादपशब्दस्य | नलु रूप्यते तत् 
तेन तस्मित् वेल्यादि रूपं, न तु कर्मकतृकरणाधिकरणसाधनत्वस्+ आदिग्रहणात् 
TÀ तसाद रूपमिति सम्प्रदानापादानकारकमेदेभ्यो रूपमिति भवितुमहेति | किं 
कारणम्? रखते स्पृश्यते इत्यादेरपि तत्रैव दशनात्। रूपेणोपठक्षितख ब्ञानात्मनो 
वस्तुनो रसादेरगुणगुण्यद्रव्याद्दा गुणगुण्यव्यतिरिक्ताहिरुक्तथानवलानादूपस पुरु 
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पमिन्नपुत्रत्यादिवत् । अनेकसम्बन्धेन पुरुषात् पितपुत्रश्रावभागिनेयमातुलत्वा- 

दिघमोः पृथग नावतिष्ठन्ते। तथा रूपणात्मर्क रूपं रसादिगुणव्यतिरेकेण तक्व्यतिरि- 
क्तपरमाण्वादिद्रव्यव्यतिरेकेण वा नावतिष्ठते | परमार्थतस्तसादविभक्तरूपेण तस्ता- 
त्मका रसादिपरमाण्यादिएथिव्यादिभेदाः | एवं तहिं रूपेणाविभक्ततत्ात्मकानां 
ङूपवदविभक्तग्रहणं चश्षुपैव स्यात् । रसनादिभिथ ग्रहणदशनात् प्रत्यक्षविरुद्धेयं 
कल्पनेति चेत् । न, तथ ततस्यानेकात्मत्वाभ्युपगसात् | द्विधापि रसाद्यभेदेन 
रव्यामेदेन वा रूपसावि भक्ततक्त्वात्मकतायामपीत्यादि | यावद्रव्यादीति, 
शक्यं वक्तु रूप रस इति प्रत्यक्ष भेदेन दशनात् तस्यानेकात्मकस्य खप्रवृत्तिप्रभा- 
वाववद्धस्य प्रभेदानायुक्तत्वाव | एवं तावद्रसादियुणगणसञ्ुदायो नास्सन्यः, 
प्रस्परतस्ते चान्ये रूपादयः | किन्तु रूपणखरूपभेदा एवेत्युक्तम्, स्यान्मतस्- 
रूपादिभ्यो भिन्नमेकं द्रव्यं एथर्ग्रहणापदेद्यादिलेतच न, रूपादिभ्यो 
भिन्नमिदमे्क द्रव्य तच्चेति शक्यं वक्तुमिति वर्तते। कस्मात्? रूपादिव्यतिरिक्तादश- 
नाव | पूर्वत्र रूपादन्वेषां रसादीनां प्रखक्षतों दशेनाहूपमेव, न रसादय इति शक्यं 
वक्तुम्, इह तु रूपादिभ्यो भिन्न द्रव्यमिति प्रसक्षेणादशनादशक्यमिति | कस्यां 
पुनः कल्पनायां ग्रत्यक्षविरोधो नास्ति? | उच्यते,आत्मतत्ाविमत्तग्रहे तु ग्रत्मक्षचि- 
रोधः । तत् कथं भाव्यते ? | चेतन्यमेकमेव रूपादिविभक्तमप्यविभक्तं चेतन्याव्यव- 
च्छेदान्वयाद्रपेण सामान्येनाविभक्तमेवेकत्वादूपादिरूपेण ग्रहणविभागाद्विभक्तमपि 
सत् तदेकमेवानेकात्मकत्वाद्विभक्तमविभक्तं चेति ग्रत्यक्षदशन रसादिभेदरूपं रूप- 
णामेद्रूपं च न विरुध्यते | रूपादिरूपत्वाचेतन्यस्थ । यथा परेः परिकल्पितं 
मिन्नमिति, तत्र च रूपादिचैतन्येभ्यो मिन्नमत्र दशनाविरोधकारि सम्भवति । बाह्यं 
रूपरसादिगुणसमुदायात्मक तदाश्रयद्रव्यात्मकं वा, किन्तु तदेव रूपादिचेतन्या- 
त्मतत्त्वाविभक्तग्रहे तु दशनाविरोधकारि, चैतन्यखैव विभक्ताविभक्तात्मकत्वात् 
तथा तदसुभवदशेनात् खरूपपरिच्छेदे ततोऽन्यस्य प्रमाणख सम्भवात्। किं तहि ? 
स एव तु व्यतिरेकस्यानुपपत्तेः, ज्ञानात् एथगसूतार्थस्यानुपपत्तेज्ञानखतस्ा- 
सैव ग्राह्मो ग्राकैषितव्यः। अभिमतात्मप्रतिपत्तिवत्। यथा त्वमिमतः प्रति 
शरीरं शरीरादिव्यतिरिक्तमात्मैवात्मानं शरीरादीं्च बाह्यानथोन् प्रतिपद्यमानोऽपि 
खात्माधिगमे ग्रमाणान्तरामावाद् ग्राह्यो ग्राहकश्न॒ रूपादिभेदेन ज्ञानसुखादिभेदेन 
च खयमेव विपरिवर्तमान' इति । निदशनमप्याह--चुद्धयादीत्यादि | बुद्धिसुख- 
दृःखेच्छाद्वेषादिकालाकाशदिगात्माचमूतं WAIT | रूपादयस्तु स्थूला एव 
TAI | सक्ष्मस्थूलत्वादि च तेषां यथासंख्यं बुद्धादीनां eurer एवेत्यमि- 
TE ee २ रूपेण क-ख । ३ भूवा” कन्ग । 
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सम्भन्त्थते | क्षीरायत्यन्तापरिदृष्टतत्वेलादियुगपद्धाविन। क्षीरावथायामत्य 
SAUTER धमोस्तत्व एव ह्यन्ते । तद्यथा आद्रवो रसः, आकठिनं दधि, 
नूत्रमह! कठिनः | मस्तु द्रवमेव । आदिग्रहणात् क्षीरमपि धेनावत्यन्तापरिषष्टे 
धेन्वम्यवहृततृणगोरक्तादावत्यन्तापरिदष्टाः धेनुगतरसरुधिरादिपरिणतिविशेष- 
क्रमागतप्रश्रवादयः तत्व एव प्रविभागेन व्यवखितास्तेषां व्यवस्थावत् सर्वस्य 
चेतनाचेतनस्य जगतश्चेतनात्मनि पुरुपेञ्लन्तापरिदृष्टस्य व्यवस्था युगपदेव । यथा 
च TAT क्रमझुवोउन्ये धमो माधुयाम्लादयः तथा पर्यायास्तत्त एव ज्ञानात्मके 
तस्येव | areata: खमनीषिकया उच्यन्ते | किं तहि ? जिनवचनार्णवविग्रुष 
एवैताः | तद्यथा-- 

'से किं भोवपरमाणू ? भावपरमाणू वण्णवंते गंधवंते फासवते' इति वणा 
दीनां तत्व एवानेकात्मके तदात्मनां भावात् । एवं चेत्यादि । असिन् ज्ञानाः 
त्मकेककारणविवर्तमात्रभेदवादे युक्यन्तरप्रतिपाध्य सार्वद्र्यमयल्लेन God पुरुषा- 
त्मकत्वात् TAA । न हि पुरुषः कथ्चिदात्मानं न वेत्ति | यथा तृणादिष्वत्यन्ताप- 
free «fred तत्कारणत्वात् तदात्मकं तथा सर्वज्ञताप्यस्य । का सा सर्वज्ञता ? 
ञत्वमेवोत्कर्षपयेन्तबृत्तं तदेव ज्ञत्वम॒त्कर्षपयेन्त निरतिशयं कचित् mmt तारत- 
म्यात्, तरतमभावस्तारतम्यभ् , TU ज्ञतम इति परस्परं उत्कर्षमेदस्तेन तारतम्येन 
युक्तत्वात् | तत्पेयेन्तेन निरतिशयेन विना न मवितुमहेति पर्वतोन्नतिवत् | यथा पर्व 
तोन्नतिस्तारतम्ययुक्तत्वात् विन्ध्यसह्योज्जयन्तपारियात्ेन्द्रपदमलयमहेन्द्रहिमवत्ः 
केलासादीनामन्यतमस्योत्कर्षपयेन्तं प्राप्या निरतिदायोन्नत्या विना न भवति, 
ज्ञत्वमपि। योऽपि केलासमन्दरं वा नाभ्युपगच्छति तस्यापि शुषिरस्यावकाशदानस- 
मर्थस्य एृथिव्याचाश्रयस ATA सङ्कावात् | TA च समन्ततो5नन्तत्वान्महन्महचरं 
महत्तममिति प्रमाणोत्कर्षस्य तत्र निरतिशयस्थ दशनात् ्षेत्रप्रमाणवदिति दृष्टान्त; 
अस्यामेव प्रतिज्ञायां हेत्वन्तरं प्रत्यवगमकात्मकत्वात्। प्रत्यवगमयतीति Fe 
वगमकं तदेव ज्ञत्वं ततश्च निरतिशयोत्कर्षपयन्तम् | तदृष्टान्तः | खद्योतादिता- 
रतम्यवृत्तोद्योतवदिति । यथा खधोतमप्यद्निप्रदीपतारकादिषु तारतम्येन इत्त- 
त्वाहुल्योतो भास्करे निरतिशयोत्कर्षपयेन्तो दष्टः । तथा ज्ञानमपि कचिदिति । 

इतर आह--नलु वक्त॒त्वादीनामिसादि | ag वक्तृत्वशरीरित्वनामच- 
त्वजातिमत्तादीनां घमोणां सारवश्यव्यमिचारादसर्वज्ञतेव | किं चान्यत्-अत्रेवेद्ि-. 
यग्रत्यक्षादुमानयोर्विषये ग्रकषोत्कर्षद्नाचासर्वजतेवेसेतच न, वकतत्वस्थापि 

१ ASUS! क । २ ताचस्थाः | नेताः खमनीषिका । उच्यते ग । ३ स कि सावपरमाणुः-? . 
भावपरमाशुः PIG गन्चचान् emai ७ नग । ५ चिना भी ग। - l 
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तारतम्याहुत्कर्पइत्तेविंपययेण भवितव्यमित्यभिसम्बध्यते | वकतृत्वादेव uris 
तावद् ब्रूमः । वक्ता वक्तृतरो वक्तृतम इत्युत्कर्षपरम्पराया निरतिशयनिष्ठत्वात् 
सर्वस्य वक्ता तथ्यख वेत्यवश्यमेषितव्यम् । तच TAS तथ्यस्थ च वक्तृत्वात् तज्ज्ञ 
इति वक्तृत्वादेव सर्वज्ञोत्कर्षसिद्देरयुक्तः सार्वज्यप्रतिषेधः | यदापि चेन्द्रियविषये 
तत्पूर्वकानुमानविषये चोत्कर्षतारतम्यमुक्ते तदपि नित्यानुमेयमहापरिमाणाकाशद- 
धान्तसाधम्याददोषाय । स्यान्मतम्-आकाशासिद्धेरदष्टान्तमित्येतच्चायुक्तम् , अनु- 
मानसद्भावात् | सातिशयपरिमाणकं वस्तु सति पक्षे भावविशेषत्वाद् घटवदिति | 
विभक्तपदार्थवादिमतापेक्षयेतद्डुमानमविभक्तेककारणविव्ेनाद्भेदवादे वक्ष्यत्युत्क- 
निरतिशयत्वम् | भावतारतम्ययुक्तत्वात् साथितं साधयिष्यमाणाथोनुसारेण ग्रति- 
जानानः भावितार्थोपनयनार्थमाह-असवोतथ्यामिधायिताभ्यां विपर्ययेण भवित- 
व्यमसर्वज्ञताया वकतृत्वात्सर्वज्ञताया वा अवस्थात्वाद् वक्तृत्वाव्यभिचारिण्या 
असर्वज्ञताया वाक्यरूपेणानुमानात्मतया स्थिताया इतरस्याः पदार्थतमेष्टाया वा 
अवस्थात्वात | सा दविविधाप्यसर्वज्ञतावसैव | तथा वस्तुतन्ताद्विरेषत्वादित्यादिहेतु- 
सौलभ्यं दशयति, निदशनम्-ज्ञत्वाज्ञत्वावस्थावत्। झैं चेतनं स्थावरजङ्गमं अर- 
प्यकाष्ठादि तद्विधिविधिनयद्शनेन जाग्रत्सुघुप्तावखे ते चेतत् पदार्थविषयं निदनं 
वाक्यविषयं नीलोत्पलरक्तोत्पलवत् | यथा GUT च जेन विना न भवति, 
नीलोत्पलमनीलेनानुत्पलेन रक्तोत्पलेन वा विना न भवति, तद्विपयेयेण वाक्या- 
अन तथा aed चासार्वज्येन विना न भवल्यसार्वज्यं वा सार्वच्येनेति । 

इतर आह-धूमवत्ताभिमच्वावस्थाविपययेणापि तहि भवितव्यं तत्त्वतः | धूम- 
खावस्यात्मकार्यस्याश्यव्यमिचारिणः क्वचित् कदाचिदप्यनम्नावदशनादवण्यात्वं 
संशयहेतुरित्यमिप्रायः । 

आचाये आह-को विचार; ? | निश्चितमेवेतदनभिरापे भवल्येवेत्यर्थः | तेनापि 
विषयेयेणापि तत्वतो भवितव्यम् । नन्विदमेव वर्तते ज्ञानात्मकैककारणस्याम्यन- 
इयादिखावस्यात्मकत्वप्रतिपादनस्य प्रस्तुतत्वात् | एवमग्नि व्यभिचारयिष्यामः | 
परमते तावत् प्रतिज्ञार्थं भावयामः | तेन त्वित्यादि, ज्ञानात्मकत्वादात्मनस्तद्वि- 
जूम्मितविकल्पत्वाच शब्दस्य | यदुच्यते यच्छब्द आह तदसाकं प्रमाण मिति । 
सोऽपि शब्दो न hl. ine vip — वक्त वाहेतीति, पुरुषखरूपसैव 
तस्य. वचनं युज्यते नान्यथेति | असिन्नर्थ कारणमाह--उत्तत्वाह्चनत्वा- 
द्याकरणवत् पौरुषेयमिति । सर्वस्य पुरुषात्मकत्वं द्यति हेतुसौलभ्यं यथा- 
वदस्तुत्वादपीत्यनेन .दशेयति, TAA तदात्मकत्वात् तदवस्यामात्रत्वादित्यादि सवो 
sd भवतीतरथा स नेव वचनं स्याच्छब्दोः्पौरुषेयत्वात् खरविषाणवत् | 
कि च-अवचनं न वचनमित्यनेन नेव वा स्यादपुरुषात्मकत्वादरध्यापुत्रवत् | 
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आह--नन्विव्यादि, यदुच्यते त्वयेकसिन्नेव काले TAHA वस्तुनो5भित्वम- 
afer चेति प्रत्यक्षादिविरुद्धस् । सामस्लेनाभावात् । आदिग्रहणादलुमाना- 
गमलोकव्यवहारविरुद्धमिति | 

आचाये आइ--नचु प्रलक्षत इत्यादि | सर्रग्रमाणज्येष्ठमूलम्रत्यक्षत एव 
त्रीझादि, आदिग्रहणादाम्रजम्बूफलादि, एर्क वस्त्वेकसिन्नेव त्रीह्मनस्थानकाले 
भूम्यवादिसवोत्मकत्वादू व्रीहे॥ कतमोऽसौ व्रीहिः क्षित्युदकवीजादिगतवर्णगन्धरस- 
स्प्शीदिधर्मपरिणतिमन्तरेणेति । भूम्यादेः परस्परधर्मापत्तः सर्वात्मकत्वं, सवोत्म- 
कत्वात् तन्मयस्थ त्रीहेरप्यवादिवत् सर्वात्मकत्वं, तसादबादिरेव त्रीहिसतेन विना- 
ऽभावात् | तस्य तथाभवनात् व्रीहिखात्मवत्, तंसान्नास्ति प्रयधादिविरोधः | 
तत्काले तथाऽग्रहणादम्रत्यक्षतेति चेत् , स्यान्मतम्-त्रीहिकाले भूम्या बाह्यात्मकस 
वस्तुनः, तथा भूम्यबादिप्रकारेणाग्रहणान हि तइस्तु प्रलर््ष सात् | न हि तद्वस्तु 
त्रीहिमात्रमेवेति | उच्यते-सचाप्रत्यक्षता afe स चापीत्यादि | ada 
वस्तुनः सदापि सर्वेणात्मखरूपेण ग्रहणाभावात् न कस्यचित् AAI स्यात्, 
तदशेयति--नहि यद्यथा भवतीत्यादि । त्रीहेरपि प्रत्यक्षत्वं नास्ति यथा विद्यते 
तथेन्द्रियग्रहणाभावात्, इन्द्रियेण तु तुषमात्रदशनात् तन्मात्रस्याबरीहित्वात् । 
कणाद्यदशनात् कणमात्रस्याप्यत्रीहित्वात् , कुडवाद्यदशनादित्यादिरूपरसगन्धरप- 
शोनामन्यतमस्सैवेन्द्रियविषयत्वात्। अत आह--तुषकणादिरूपादिमात्रग्रहणावू- 
त्तत्वाद्रीद्यादि चक्षुरादिअत्यक्षस्थ | खान्मतम्-रूपस्य रूपमात्रत्वात् तहिं प्रत्यक्षत्व- 
मित्मेतचायुक्तम | यावदूपग्रहणवृत्तत्वाडूपादिग्रत्यक्षस्य रूपरसगन्धशब्दस्पणशों 
रूपादयस्ते हि परस्पराविनिर्भागवृत्तयस्तेषु रूपमात्रग्रहणं कथं यथाथ प्रत्यक्षं सादिति 
नास्ति प्रतयक्ष, तस्मात खितमेतत् सर्व सर्वात्मर्क ज्ञानखतस्वेककारणविजृम्मितमारत्र 
चेति। तसैवेदानी खरूपोपदशनार्थमुच्यते-तस्य चतस्रोऽवस्याः। तस्यानन्तरप- 
तिपादितचैतन्यतस्वसेमा्तस्रोऽवस्याः | जाग्रत्सुपतसुषुप्ततुरीयान्वर्थाख्या!। 
जाग्रदवखा, सुप्तावस्था, सुपुप्तावस्था तुरीयावस्था | एताथान्वथोः | एताश्च बहुधा 
व्यवतिष्ठन्ते । चतुथोमवर्खां Gren तिसृणामेकेकस्याः प्रतिम्रक्रियं संज्ञादिभेदा- 
छोकव्यवहारभेदाचानेकभेदत्वाद । चतुर्थी पुनरेकखरूपेव विश्ुद्धत्वात् । अथ 
सोपि खरूपसामथ्योत् सवोत्मनेवानेकधा विपरिवर्तते । तदू यथा 

जं जं जे जे भावे, परिणमतिं पओग्रवीससा दव्य | 
तं तह जाणातिँ जिणो, अपजवे जाणणा RÉ ॥ आव० Ro २६६७ 

१ तस्थान्नाखि ग। २ भूम्याच्छाया? ग। दे ङण्डका? ग । ४ बद्धाग। ५ वापि ग । ६-७ OR 

८ यदू यदू यान् यान् भावान् परिणमते प्रयोगविजसाङ्गच्यम् | 

तत् तथा जानाति जिनोऽपर्यवे परिशा बासि ॥ 



१५२ नयचक्रम् | [ विधिविधिनये-- 

कास्ताः ? उच्यन्ते-सुखदुःखमोहशुद्भयः सखरजसमोविपुक्त्याख्याः कायोणि 
वासां यथासंख्यं तिसृणाम् । तद्यथा-प्रसादलाधवप्रसवाभिष्वङ्गोद्वर्षश्रीतयः | 
दुभःखशोषतापभेदापस्तभोद्देगापद्देषाः । वरणसदनापध्वसनबीभत्सदेन्यगोरवाणि । 
चतुर्थ्यास्तु शुद्धं चैतन्यं सकठुखपरिवर्तप्रपश्चसर्वभावावभासनम् । अथवा ऊर्घ्वतिये- 
गधोलोका अविभागा वा यथासंख्यमेव | ऊर्ध्वलोको जाग्रदवस्था, तियेगलोकः 
सुप्तावस्था, सुपुप्तावथाञ्धोलोकः | अविभागावस्या तुरीयावस्था । संज्ञिअसंज्ञि 
अचेतनभावा वा । संज्ञिनः समनस्काः देवमञुष्यनारकतियेश्चो जाग्रति । सुप्ता 
असंज्ञिनः एथिव्यवग्निवायुवनस्मतिदित्रिचतुरिन्द्रियामनस्कपञ्चेन्द्रियाः । काष्ठ- 
कुड्यादयः BT | भवनमात्रं भावः । सर्वत्राविभागा तुरीयावस्थेति । अत्राह- 
विमागात्मनस्तसेवात्मनथतुरवसत्वात् कालभेदा मावाच चतस्रोऽपि प्रथमद्वितीय- 
दृतीयतुरीयाख्याः स्युरित्येतदयुक्तम्। यस्मान्नियता एवैता विशुक्तिक्रमात् । सर्वज्ञता 
वा तुरीयमिति सुषुप्तावखायाः खिरीभ्ूतचेतन्यायाः सुषुप्तावथा, विगुक्तमलत्वा- 
द्वितीया, मिथ्याइ्यादिका तृतीया, सम्यगद्शनचारित्रास्मिका सुक्तिप्रत्यासचेः 
सर्वज्ञता चतुथी। ततपुनस्तुरीयं निरावरणमोहविभ्रं, निगेता ज्ञानदशनावरणमोह- 
विभा अस्मिन्निति निरावरणमोहविभे, area महाखापत्वात् | एकेन्द्रियादिषु 
स्यानद्विउदयसङ्कावाद्विशेषेण खापः | अविशेषेण तु सर्वप्राणिनां समोहानां मिथ्या- 
इष्टचचारित्राणां खापात् | 'सुत्ता असुणी सया झुणिणो सया जागरंति’ इति । 
. तचच तुरीयं कैवल्यं, विगतावरणमोहविज्ञं रागद्वेषमोहग्रतिधातेभ्यो RAR- 
दर्शन Rad प्रतिपूर्णमेके खतत्वमिति तत्पर्यायाः | किं रूपं तदिति चेत् । निद्रा- 
वियोग आत्यन्तिकः । तम्माख्यानं निद्रासम्बन्धि जाग्रदाचवसाविलक्षणमात्म- 
खतस्त निद्रासम्बन्धिन्यस्तस्ोञवस्या जाग्रतुप्तसषुप्ताख्याः। तत्तद्विलक्षणमात्मनः 
खं तत्त्वं शुद्धं चेतन्यं स एवान्येन व्याख्यात्रिकल्पेन परमात्मा विमुक्तः ada 
एवं व्याख्यातो बेदितच्यः । 

करणात्मानं कायोत्मानं च व्याख्यास्यामः। तत्र तावन्महामोहेत्यादि, यावत् 
करणात्मा दशनचारित्रमोहोदयेन | यसात् सुप्ता मिथ्यादष्टयोऽचारित्राश्च 
प्राणिनः। तसान्महामोह एव निद्रा, तदुदये खापः । तत्क्षये sm: | यथोक्तम्-¬ 

“यदा तु मनसि छान्ते, बुद्यात्मानः श्रमान्विताः । 
विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा खपिति मानवः ॥ इति । 

तस्या निद्रायाः क्षयोपञ्चमोऽनन्तानां पुरुषपरिणत्यापन्नाष्टविधतद्घातिकर्मणा- 
मुदितानां क्षयादनुदितानागुपश्चमाह्लन्धिशक्तिरुत्पद्यते, तसिन्नेव पुरुषे ज्ञानदरशन- 

१ स्रा असुनयः सदा, युनयः सदा जा्तति। | 
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वीर्याविकल्पतया घातिकर्मक्षयोपशमशक्त्या निर्वेतितानि, कऋष्णसारशवलपक्ष्मपुटा- 
कारेण चक्षुः शेपेन्द्रियाणि च यथाखमाकारेः तान्येव चोपळुतान्युपकरणत्वेन मदर- 
कक्षुरप्रातियुक्तचन्द्रकयवनालिकानेकसंस्थानेः, ततस्तत्प्रतयय रुब्धिजनितनिवृच्यु- 
पकरणेन्द्रिय्रत्ययं चेतन्यमुपयोगो जायते। 'लव्ध्युपय्येगा भावेन्द्रियम्’ (तत्चाथ्० 
२।१८) इति वचनात्। तच ग्रतयक्षादिग्रत्यपेक्षणात्मकत्वात्। आदिग्रहणादचुमानाग- 
मात्सकत्वाद् जाग्रदवस्था । सेव करणात्मा। सुप्नजाग्रदवस्थयोथान्तरावस्था सुप्रजाग- 
रिका | तत्र खम्तदशन भवति। यथोक्तम्-'णो सुत्त सुमिणं पासइ | सुत्तजागरिआए 
वङ्ठमाणे सुमिणं पासई।' सा चापि जाग्रदवस्था करणात्सार्या, चेतनात्मा चेतना एवा- 
त्मा | PATA जागरणात्मत्वात्। द्रव्यपुरुषवत्। द्रव्यपुरुपो भूतो भावी वा, 
यथा राजाऽऽसीद्धविष्यति वेति राजेवेत्युच्यते | करचरणगतचक्रपद्माद्याक्ृतिरेखा- 
दिलक्षणदशेनात् तदेव हि शरीरमनुभूतराज्यं भविष्यद्राज्यं बा राजा, तथा करणा- 
त्मानः पन्तो जाग्रतो वा चेतनात्मेव। अनुपयुक्तो वा द्रव्यपुरुपः तसिन् ्ञेयेऽनु- 
पयुक्तत्वात् | यथाजुपयुक्तः पुरुषो नात्मत्वेन परिणमित आत्मखरूपज्ञानत्वेनापरि- 
णमितो द्रव्यपुरुषो द्रव्यात्मेव। तथा करणात्मा ज्ञानोपयोगरहितोऽपि चेतनात्मेवेति। 
एवं तहिं परमात्मनः शुद्धचेतनात्मत्वात् सवात्मकत्वाञ्च तस्य करणात्मावस्याचुपपत्ति- 
रिति चेत् नेत्युच्यते। चेतन्यस्य सवात्मकतायामपि सत्यां निद्राग्रहणात् । सुप्तोत्थि- 
तस्य सावशेषनिद्रस्ेव यज् ज्ञानं सा जागरावस्था करणात्मा। व्यपगतनिद्रस्येव सर्व 
ज्ञावस्थेयनयोः करणात्मपरमात्मावस्थयोविंशेषः । स्यान्मतस्-अथसख्रूपाग्रहणात् 
करणात्मावथयोः 'परमात्मात्यन्तवैरूप्यमित्येत्चायुक्तम् | कसात् ! अर्थस्य च 
तथातथात्वात् | ज्ञानमेव स हमर्थः | पुरुषसृ्टेरनेकरूपतायाः प्रतिपादितत्वादे- 
कात्मविपरिवर्तोऽप्यनेकरूप एव | तेन तेन प्रकारेण तस्य भवनात् तथातथात्वात् 
तदपि करणज्ञानं ज्ञानमेव, करणमपि ज्ञानमेव वा ज्ञानविपरिवर्तत्वात् | एवं ताव- 
ज्ञाग्रदवस्था करणात्मा ज्ञानमेव | यथा चेदं ज्ञानं तथा जाग्रदवस्थाशेषः सुप्तावस्था- 
प्रारम्भमात्रं सुप्तावस्था, साऽपि ज्ञानमेव संशयादि ईषत्सुप्तता अयमपि करणात्मा | 

१ नो सुतः स्रं पश्यति, सुजागरिकायां वतमानः स्वमं पस्यति | आगमोद्यससितिद्वारा- 
सुद्वितादृत्तौ त्वेवं पाठः--'सुत्ते णं aa! सुचिणं पासति, जागरे सुविणं पालति, सुत्तजागरे सुविणं 
पासति ? | गोयमा ! नो ga सुविणं tag, नो जागरे सुविणं पासइ, सुत्तजागरे सुचिणं पासइ ॥ 

भग० Mo १५-उद्दे० ५ Qo ५७७ 

छाया---सुप्तो भगवन्! सं पश्यति, जायत eub पश्यति, सुप्तजागरितः cen पञ्यति ? 

गौतम ! नो सुप्तः स्त्रं पस्यति, नो जागरितः aa पश्यति, सुजागरितः aa पञ्यति।? 

२ चेतसे? क-ख। x यायं घ। ४ “सुदनो F-RA । 
ao We २० 



१५४ नयः्वक्रम् | [ विधिविधिनये-- 

संशयादिज्ञानम् ,आदिभ्रहणाद्विपययानध्यवसायो। सा चसुप्तावस्थापे सतीषत् सुप्ता 
ज्ञानमेव पूर्ववदेव सवात्मकतायां वस्तुनः | तथातथात्वात् | खाणुः स्यात् पुरुषः 
स्यादित्यूर्ध्वतासामान्यस्य वस्तुत्वात् । यदि खाणु्वयोनिलयनादिविशेषात्। यद्युत्या- 
योपविष्त्वकरचरणचलना gaa पुरुष इत्युभयथा तस्य वस्तुनस्तथातथा- 
त्वात् ,स्थाणुत्वपुरुपत्वाभ्यास् । तथा विषययोऽपि विज्ञानमेव तथातथात्वात्। अथस्य 
खाणुपुरुपत्वाभ्यां विपययेण चेति सव व्याख्याऽत्रापि। साधनम्-चेतनात्मा सुप्तत्वा- 
हूव्यपुरुपवत् । पूर्ववदेव व्याख्या | geld sel वा चेतनस्येव भवति नाचेतनस्य 
कसचित्। यथा चेतद् HAY] तथा अनध्यवसायोऽपि, न अभ्यवसायोऽनध्यवसा- 
योऽनभिव्यक्तबोधः। सोऽपि संशयविपययाभ्यां विशेष्यमाणः खापः Hen । 
ज्ञानमेव चेतनात्मकत्वाञ्चागरितवत् | यथा जागरितावस्या ज्ञानमेव चेतना- 
त्मकत्वात् , तथाऽनध्यवसायोऽपि चेतनावत्। TAT तदेव चेतनमचेतन A, Tala 
बहुचेतनत्वादल्पचेतनत्वाद् | चेतनं च तदचेतनं चेति विग्रहात् । चेतनाया एवा- 
चेतनात्वाद्वा संशयादिवत्। आदिग्रहणाद् विपययनिर्णयो गृह्येते तद्वश्चतनाचेतना- 
बत् | ज्ञानमेवान ध्यवसायः । अथवा सुप्तवत् | यथा हि सुप्त उच्छासनिःश्वासादि 
क्रियाखव्यक्त चेतयमानोऽपि ज्ञाता, एवमनध्यवसायोऽपि करणात्मेव | व्यक्ततरः 
खापः विशिष्टखाप इत्यथः | एवं करणात्मा व्याख्यातः | 

इदानीं कायात्मा व्याख्यायते--थथा चंतदिलादि | यथा चेतदनन्तर- 
व्या्यातमनध्यवसायविपययसंशयावितथम्रत्यक्षादि ज्ञानं चेतन्यं तथाऽनध्यव- 
सायमपगताध्यवसायमनध्यवसायाचेतनाभिमतं द्रव्येन्द्रियप्रथिव्यादि कायात्मा । 
आत्मा आत्मनेवात्मत्वेन परिणामितत्वादित्यादयो हेतवो वक्ष्यन्ते | सा च सुप्ता- 
वस्था द्रव्येन्द्रियम। नित्वेच्युपकरणद्रच्येन्द्रिये व्याख्याते ग्राक्। ते च पुरुपेणात्मत्वेन 
परिणमिते' भावेन्द्रियं त्वात्मैव लब्धियुक्त उपयुक्तो वा । पृथिव्यादि च विषरि 
वर्तमानात्मत्वपरिणामापन्नमेव एथिव्यपेजोवायुवनस्पतिद्वीन्तद्रियादि तत्कायात्मा । 
सुपुप्तावस्था तदपि ज्ञानात्मकमेच सुपुप्ताबस्थात्मकत्वात | हालाहलानुविद्घमदि 
रापानापादितनिद्रासुपुप्तवत् | यथा हालाहलविशेषेण सद्योमारकेणानुविड्धां 
मदिरां पीत्वा तदापादिताया निद्राया वशमुपगम्य सुपुप्तथेतन एव सन्न किश्चि- 
चेतयते पुरुषस्तथा द्रव्येन्द्रियृथिव्यादिकायोत्मा | अथ्ाऽनध्यवसायवत्। 
यथा जागरादिपूर्वव्याख्यातावस्थाभ्यो विशिष्टा सुप्तावस्थाऽनध्यवसायाख्या ज्ञान- 
मेव, तडत् कायोत्मावखा द्रव्येन्द्रियप्रथिव्यादि ज्ञानमेव । यथा निद्रानिद्राप्रच- 
लाप्रचलार्त्यानडविवेदनीयानायुत्तरोत्तरोत्कर्षमेदावृतज्ञानशक्तेराचेतन्यविशेषस्तदा- 

१ "तो ख-ग।॥ २ "न्द्रयत्वमेव क-ख । .३ "विषेण घ। ४ अभैचात ख । 



quum: | न्यायागमानुसारिण्यलड्डतम् | १५५ 

वरणापगमविशेषापादितचैतन्यविशुद्धयुत्कर्पपयन्तप्रापसार्वक्यवद्ा चेतन्यावरण- 
प्रकर्प पयेन्तम्राप्त एथिव्यादिज्ञानमेव, कर्मणश्वाएविधस्थ ae पुरुपपरिणामे- 
क्यापत्तेज्ञानात्मचमिति चेतन्यमेव एथिव्याद्ः। अत आह-योऽसौ पुरुषस्तदेव 
तत् । द्रव्येन्द्रियप्रथिव्यादि, तेनात्सत्वेन परिणमितत्वःत् । को वात्र भेद) परिणा- 
मकपरिणम्ययोः इत्याह--तद्रव्यत्वात् | स एव द्रव्य तद॒व्यं सप्रभेदं कर्म । 
तसात् तद्रव्यत्वाद्धस्यबादि त्रीहित्ववत्। यथा भूम्यस्व्वाचेव वहुत्रीहित्वेन परिण- 
तत्वात् तद्रव्यत्वाद्रीहिर्भूम्यादिरेव भूम्यादिभिरेवात्मत्वेन परिणमितत्वादू Af- 
भूम्यादिरेव | तथा प्रथिव्यादि पुरुष एव चेतनात्वकः | इश्च योच्सो पुरुपस्तदेव 
तत्, तत्कायेत्वात् | यद्यस्य काय तदेव तत्, पटतन्तुवत् ॥ यथा तन्तूनां कायत्वात् 
पटस्तन्तुरेव, तथा पुरुष एव पृथिव्यादि पुरुपपूर्वकत्यम्रतिषादनस्य कृतत्वात् | इतश्च 
तेन विनाऽभूतत्वात् तदेव तत् । यद् येन विना न भवति तदेव dq । यथा 
रूपादय एव एथिव्यादयः | एथिव्यादय एव रूपादयः | तेऽन्योऽन्यैर्विना न 
भूतत्वात् अन्योन्यात्मकास्तथा पुरुष एव काष्ठाद्यपि । किं चान्यत्--तद्वथति- 
रेकेणाभावात्। यद्धि aR न भवति तदेव तत् । यथा घटखतत्त- 
खप्रययादित्वम् । तददेशत्वाच, तस देशस्तदेशस्तत्पुरुपस्येव देशोऽवयचः खात्मा 
रथ्यापुरुपपाण्यादिवत् | तददेशत्वं सुषटेस्ततपूर्वकत्वादिति हेतुः | यो यदेशः स 
तत्सतत्वमेव | किमिच? घटखतत्त्प्रत्ययादित्ववत् | यथा घटख प्रत्ययं 
नॅवमध्यपुराणता च घटखतखमेव, तथा एथिव्याद्यचेतनमपि चेतनपुरुषत्वमेच | 
यहुक्तम्-“अचिन्त््रत्यरयभावामूर्तसक्ष्महकारणरूपादिमूर्तस्थूलविपरिवर्ततत्पुरुष- 
विपरिवर्तमात्रं एथिव्यादि’ इति युकत्योपपादितम्। तत्रेव पुनः संसारसिद्धंये 
युक्योपपादनाथै THAT | चैतन्यादात्मेखादि, यावद्विपरिवतोनन्त्यवत् । 
चेतनमावधैतन्यम् ,तसाचेतन्यादात्मा एथिव्यादि सुषुसतावसाया विपयेयेण वृत्तस्तत 
Sear इत्यर्थः । चैतन्यस्य रागादिविपरिणामात् । रागादेवेन्धकारणत्वात् 
तदुपयुक्तः उपयोगखातड्येण | उपयोगो हि चेतना । तस खातब्यं कवृत्वात् । 
'मिथ्याद्नाविरतिप्रमादकवाययोगा बन्धहेतवः' (तत्त्वार्थ ८।१) इति वचनात् t 
शागाात्मककषायविकल्पात्मकत्वान्मिथ्यादशनादीनाम् , तेन खातच्येण TERR- 
नाऽऽत्मानमखतन्रीकरोति तेनेव च खयं कृतेन बन्धेनाखततन्रीक्रियते, मधेनेव खर्य 
पीतेन मचपः, खयं पूरितवेगया डोलयेव वा पुरुषो भ्रम्यते, कर्मडोल्या कर्म- 
बन्धेन रूपादिमत्वमनाद्यनन्त् आपद्यते | एवमेतदुभयं सन्त्याऽनाद्यनन्तं च 

१ चग।_३ “अलभाहित्वस घ। ३ यु क-घ। ४ प्रभावा? R प्रद्मयमा ग । 



१५६ नयचक्रम् | [ विधिविधिनये-- 

द्रव्यार्थतया | यथोक्तप-- पुव्वि भते! HFSS पच्छा अंडए, पुव्वि अंडए पच्छा 

कुक्कुडी ! रोहा! जा सा कुक्कुडी सा कुतो? अंडगाओ, जे से अंडए से gar? 

कुक्कुडीओ । एवं रोहा! पुर्विविपि एते पच्छावि एते सासया भावा | अणाणुपुव्वी 
एसा रोहा?! (भग०श० १,३०६, qo3) इति। तथा-'संव्वजीवाणं मंते! एक- 
मेकस्स मातचाए पितित्ताए भातित्ताए भञ्जत्ताए पुत्तत्ताए दुहितित्ताए गोयमा ! । 
असति अदुवा अणेतखुत्तो' इत्यादि | तच द्विविधं रूपादि सक्षम स्थूलं च, कमादि 
सृक्ष्मम् , आदिग्रहणादुच्छासनिःश्वासभापामनस्त्वादि कार्मणतेजसाहारकशरीरादि 
च तदात्मत्वगत्या, TIS पथिव्याधोदारिकवेक्रियशरीरात्मकत्वगत्या तदात्मत्वा- 
पत्त्या, एतत्प्रक्रिययैव प्रतिपादितमपि सुखग्रहणार्थं प्रतिज्ञायते । अनाद्यनन्तशः 
रकष्मस्थूरशरीरादिरूपादिमल्तं प्रतिपद्यते चैतन्यमिति । ङतः ? कार्यात्मत्वात् | 
ated च तख सिद्धं रूपादिएथिव्यादिभेदरूपेण विपरिवृत्तः साधितत्वात् | 
इह त्वनाचनन्तञ्चः सेति साध्यते। यो यः कायात्मा स सोऽनाद्यनन्तशो विपरि- 
वर्तमानो इच्यते | तद्यथा-मृद् घटेत्यादि, द्रव्यं ws, Wu घटो भवति, 
घटः कपालानि। ततः क्रमेण शकलशर्कराधूलिपांञ्त्रुटिपरमाणवः | ततो रूपादयः | 
रूपादिस्य; पुनरुत्कमेण परमाण्वादयो याबद्रव्यादित्वविपरिवर्तानन्त्यस् , आदिः 
ग्रहणाटुणकर्मसत्तादित्वेन विपरिवर्तबत्। एवं प्रकारस्य भवनस्य खजात्यपरित्याग- 
रूपस्य देशकालमेदैकान्ताभ्युपगमेऽनन्तरवक्ष्वमाणदोषत्वात् | नान्यथैतदिति 
प्रतिपत्तव्यम् | अत्राह-नन्वेवमित्यादि, नन्विदमनादित्वात् झुक्ङुव्यण्डकयोरि- 
वानन्तत्वाच्च, कुत्सिता कुटिः कुक्ङुटिरितयर्थे कुक्ङुटिशब्दस्य शरीरार्थव्याख्यानाच्च 
मुक्तस्यापि रूपाद्यर्थज्ञानपरिणामादविवेके चेतन्यरूपादिमत्तयोस्तुल्ये किमर्थ 
ज्ञानात्मकमित्युच्यते 1 । कि वा कारणं रूपादिमदात्मकमिति नोच्यते सर्वम्? | 
विशेषहेतुर्वा वाच्य इति, तद्शेयज्नाह परः-नन्वेवमनाद्यनन्तत्वे सतीति 
गतार्थम् | आचाये आह-नेवं परिग्रहेऽपि कश्चिद्दोषः । किं कारणम् ? असैवार्थस्य 
सिसाथयिषितत्वात्। चतुरवस्थात्मकत्वात् तस्थ | तत एव रूपादिद्रव्येन्द्रियप्रथिव्या- 
8 आगमोद्यसमितिद्वारासुद्वितावृत्तो त्वेवं पाठ:--पुरिंब wa! अंडए पच्छा कुकडी, 
पुर्वि geet पच्छा अंडए॒! रोहा! से णं अंडर कओ ?, werd! कुकुडीओ 1 सा णं कुकडी कओ! 
भंते ! अंडयाओ | एवामेव रोहा ! से य अंडए सा य कुक्कुडी, ga पेते पच्छा पेते | दुवेते सा- 
सया भावा । अणाणुपुच्ची एला रोहा ! ।? 

छाया--पूर्व भगवन्! अण्डक पश्चात् कुछुटी, पूर्व कुछुटी पश्चादण्डकम्?, रोह! तदू भण्डकं 
कुतः ?, भगवन्! कुकुटीतः । सा ङुक्कुरी कुतः? भगवन्! अण्डकात् । एवसेव रोह! । ae 
aei सा च HE | पूर्वमप्येते पश्चादप्येते। द्वावेतौ शाश्वती भावौ | अनानुपूर्वी एषा रोह! । 

२ सर्वेजीवानां भगवन्! मातृत्वेन पितृत्वेन आतूत्वेन भार्यात्वेन पुत्रत्वेन दुहितृत्वेन, 
गोतम | आसञ्चेवं अनन्तक्ृस्वः। ३ वी? क-ख । ४ "सत्ता" घ । 



पुरुषवादः | न्यायांगमानुसारिण्यलड्टतम् | १५७ 

दिरूपः स् एवोच्यते, तथा च eO: पूर्वयुक्ततात् | आह-वेतनाचेतनयोरैक्यापाद- 
areas पुरुषस्तन्मयं चेदम् | स एव खतब्रो भवतीति च विशेषजञग्रहणं खत- 
ग्रहण च किमर्थमिति? । आचाय आह-तथा हीत्यादि भावयिप्यते, मवतीति 
भाव इत्युक्तम् , भावखरूपद्नार्थं तु यो भवति gre इति ग्रहण तदपि तथा 
हीलादिना च । एवं च कृत्वा यत् प्राशुक्तं देशकालमेदभवनाभानदोषे वक्ष्य- 
माण? इति तत्परिहारेण fat सवनस्योपपत्तस्तदन्वयाचच सर्वदेशकालात्मकस्य 
भिदा देशकालाभ्यां भवनं सिञ्चति । तथा हि-चस्तु भवतीति शक्यं वक्तुम् , 
तद्धिन्नेद्यादि, देशकालमिन्नपयिव्यादिमेद भूतपद्गार्थपरिग्रहे तु, अन्यथा तु घट- 
भवनं यदेतत् प्रत्यक्षसंग्रसिद्ध तदपि न सिद्ध्यति | तत् कथम् ? देश भेदप्रत्यये- 
न तावदित्यादि | ग्रीवापृष्ठकुध्षिवुधोष्वा(!)दीनां देशभिन्नानां कपालशकलादीनां 
च यावत् परमाणुशो रूपादिशो निरुपाख्यत्वञ्ञञ्च भेदाभावे घटभवनं न AA- 
तीति वर्तते । एवं न श्वेतिकापीतिकाधेकदेशभावे aq अव्मादिभेदान्न एथिवी, 
प्थिव्यप्तेजोवाय्वादिमेदान्न द्रव्यम् | शुणकर्मभेदाद्वेति | तदेव हि द्रव्यं रूपग- 
मनादिशुणकर्म मेदाद् यावञ्निरुपाख्यत्वभेदात् समुदाया भावाच सम्बन्धाद्रव्यं द्रव्या- 
दिभेदात् | द्रव्यशुणकर्मनानात्वाननेकं सन्तम् । एवं तावददेशभेदे घटभवर्न न स्यात् 
दूव्यादीनामनुपपत्तेः, कालभेदाम्रत्ययेनापि प्रतिक्षणमव्यपदेशयभवनात् कतरद् 
घटभवनम क्षणे क्षणे$त्वन्तमसस्वद्वायःशलाकाकल्परूपाद्यात्मकत्वानुपपत्तेः | किं 
कारणम्? मृद्धृतवीद्याधम्ब्वादि कालमिन्नभावभेदे सृदभावात् | असन्मतेनासृद्धतो 
व्रीद्यादिरिम्ब्यादिवेक एव | कालान्तरावस्थाने सति तत्परिणामोपपत्तेः | त्वन्मतेन तु 
कालमिन्नमावमेदे क्षणे नवनवाथोसम्बन्धाद्वावभेदे त्रीहिरेव विनशे za मवति । 
न चोदकादि विनष्टं शृद्भवतीति निर्वीजत्वान्ृदभावः | मूदभावाच को घट; १ 
भवनं वा किं ara? | असाकं तु सामान्यान्वयाद्रीद्यादय उदकादय एव वा 
मृद्भवति घरो भवतीत्यादि युज्यते, परतोऽपि कपालादिपांशुत्रीद्यादिभूतेः | घट- 
भवनात् परतोऽपि घट एव कपालादिरमेवति । कपालादेरपि परतो यावच्छकेरा- 
भवनात् पांश्वादेरपि परतो त्रीद्यादेभवनात् । तसाद् घटादिसर्वात्मकमेच् भवति । 
न चेदेतदिष्यते एवं प्रकारक भवनं, तत एवं घटादिसर्वात्मकस्येकस्य देशकाल- 
व्यापिनः स्तस्याभावात्। त्वन्मतेनेव प्रल्येकत्वस्थ चेष्टस त्वया इतरेतरासत्तात्मक- 
त्वात् इतो ATA ?,मवितुषेटादेघेटः पटात्मना AT, TASHA घटात्मनेति देशतः। 
कालत प्राक् FAUST स एवेति न घटो5स्ति) न घट इति Sepa मिन्नत्वे मावाना- 
मभावात् को घटः? किं वा भवनम्? यथानुरूपादीत्यादि, यावदस्मदु पवर्णन- 

वदेवाभिहितं भवति, येश्व वर्ष्यते 'विज्ञानमात्रत्व देशभेदाद घटो भिद्यमानो 
१ विशेष्य छू" क-ख । ३न्निघादे ग-घ | विचा क-ख । 



१५८ नयचक्तमू । [ विधिविधिनये-- 

रुपादिमेदेन भिद्यते यावन्निरुपाख्यशः, कालभेदेन च भिद्यमानः परमनिरुद्धक्षणो- 
त्पत्तिविनाशनिरुपाख्यश्ो भिद्यते’ इति, तेः सर्वभेदपयन्तं भेदं विधायापि विज्ञान- 
मात्रमेव नान्यत् किञ्चिदिति व्यवस्थाप्यते | यथा तु तह्यवस्थाप्यते तथासदुक्त- 
वटुपवर्णितमभिन्नमेकं विज्ञात्रमित्युक्त॑ भवति | ततश्च रूपरसादिघटपटादि विश्वभे- 
दात्मकत्वात् तस्य रूपादेः परस्परविविक्तत्वे तु तद्दिज्ञानान्वयाभावाद्रूपरसादिभेद्- 
परिकल्पनामावस्तदंशकरपनामावो निरुपार्यत्वकल्पनाभाव इति विज्ञानमात्रता 
न भवति। अथ कशथिद् ATT तदपि विज्ञानं सत् सर्वभावशान्यत्वादि येतचायुक्तम् । 
ज्ञानखापि त्वभावाभ्युपगमे 'रूपाद्यपलापबीजनिरूपणाद्निमूलत्वात् 
प्रत्यक्षादि विरो धाः। रुपादयो न सन्तीति यदपलापबीजं निरूपणं तदपि नास्तीति 
निरूपादिग्रतिषेधो न RAR, IAA खानुभवेन रूपस्य निरूपणञ्ुपरभ्यते 
प्रतिम् | आदिग्रहणादाखादनघाणस्पशेनश्रवणाचुभवा उपलभ्यन्तेऽतः ग्रत्यक्षवि- 
रोधः। तदनुसरणदशनाद्नुमानविरोधः आदिग्रहणात् , अनुसरणं हि खयमजुभूत- 
सार्थस्य नाननुभूतस्य। तसादवञ्यमात्मा ज्ञानख भाव एकः सर्वेभावव्यापी विपरि- 
वर्तमानोऽवस्थितः कारणमिति सिद्धम् , अत एवोक्तवदित्यादि। एतखादेवात्मव्या- 
सिविपरिवचिव्यवखितत्वाद्धेतोरुक्तेन तुल्यमुक्तवत् | रूपादीनां तस्पात् । रूपेणात्म- 
कत्वात् ज्ञानखभावात्मावस्थाविशेपमात्रत्वात् । सर्वत्र सर्वभावेषु एप विशेपस्तस्यैव 
कारणपदार्थस्योपकारविशेषेभ्योऽपरो द्रष्टव्यः | सन्निपद्योपकारिणी बुद्धिरात्मन; 
साक्षादव्यवहिता भावानां खपरिवरतविशेषाणाञ्चपमोगे, भोक्ता तु खयमेव खपर- 
योरारादिन्द्रियाणि करणस्वाद् दूरात् प्रकाशादयोऽनुग्ाहकाः | इन्द्रियाणां दवीयां- 
सस्तु रूपादयो,दविष्ठा घरादयः। औषधा व्यञ्जनादीनि इन्द्रियाणां पाटवजननादुप- 
काथुपकारित्वेन तदुपोद्वलकराथाहारा; सर्वभावगतासु ज्ञानवृत्तिष्विति। अत आह-- 
सर्वत्र सन्निपलाराद्रादुपकारित्वेभ्यो हेतुभ्य आत्मबुद्धीन्द्रियप्रकाशरूप- 
घटोषधाहारादिषु ज्ञानवृत्तिभवतीति ।. अत्राह-चेति ज्ञापकमेतस्मिन्नर्थे, पूर्वोक्त- 
मेव जेनेवकष्यमाणब्ञापकार्थमेकोऽ्हमनेकोऽप्यहमित्यादिकमतोऽपि ठौकिकस्तदनु- 
सारेणाह | न खमहिम्रेति । पुरुष एवेदमित्यादि । एवेत्यवधारणे | भवितुरन्यस्सा- 
भावाहुक्तवत् तस्येव च भवनात् | इदमिति व्श्यस्पृर्यादीन्द्रियगोचरं लिङ्गगम्यं 
वा निर्दिशति सर्वमित्यशेषस् | तस्यैव सामान्यविशेषभेदग्रभेदानन्त्येऽपि सङ्गहीतं 
बुद्धा, इदं च देशतः ्रदशनमिदं सर्वमिति | कालतस्तु भूतं भाव्यमिति अती- 
तानागतवर्तमानानां प्रद्शनस् । भूतशब्दस्य वर्तमानातीतवाचित्वात् | उत पर्य 
IAAT: | अमृतत्वस्याक्षयत्वस्स ईशानः प्रभविता, स ह्यक्षयोऽजरोऽमरः पुरुषः, 

3 VN पुवेद सर्व wand यच्च भव्य॑म् p उताशतुस्वसेश्ञांनो चदुञ्जेनातिरोईति ॥ ऋणचे०घु०सू० 



garang: | न्यायागमाइसारिण्यडङ्कतम् | १५९ 

ज्ञानसाविनाशित्वात् | सोऽक्षयत्वमजुभवतीस्यर्थः | UE UU 
अणंतमो भागी णिचुग्वाडिओ सव्वजीवार्ग'इति ( uem wo १९५-२ ) | 
तब्याख्याननिद्शनं च-तंपि जदि आवरिजिजञ तेण जीवो अजीवयं पावे Ql 
( नन्दी्त्रे ge १९५-२ ) । gR मेहसमुदण होइ पभा चंदसराण॑इति 
( erat प्र १९५-२ ) । यदिति वसात कारणात् । अन्नेनातिरोहति । 
अद्यते ञ्चज्यतेऽश्यत इत्यन्नम्, yoz तेनेबात्मनाना्नन्तशोऽपि विप- 
रिवर्तितत्वात् । तेनान्ननामावतिरोहति वधते उपचीयते | तत्खारूप्याद्वालक इव 
नवनीताहारेण, तेन ज्ञानक्रिययोपष्टम्मोपलम्भात् करणकायविवृद्धेथ | यथोक्तम्- 
अन्न वे प्राणाः’, ‘अन्नमयो ह्ययं पुरुपः । पुरि शयनात् पुरुपः | नाज्खतत् सर्व 
घटते, अतिरोहति wa रोहतीति | किं चान्यत् अत एवेत्यादि | एतसादेव 
कारणात् सर्वत्वसिद्धिः | तस्य तत्त्वज्ञानखरूपस्य | तया च पुनः सर्वत्वसम्प्रसिद्धा 
आत्माद्याः ख्याताः | सततमतति गच्छति जानीते परिणमतीति चात्मा। सतो भावः 
सर्वं, स एव सन् भवति TA: | भूतस्तथा सदा भत्रतीति वा । पुरि शयनात् 
पुरुषः, शरीरे जगति वा स्वविजञम्भितविकल्पात्मके प्रणाहलनाच Test, पुमांसं 
गिरतीति वा ES: | जीवशरीरतया विभज्य भोकतृभोज्यभावाङु द्विहानिस्याग्रु- 
त्पत्तिविनाशाभ्यां पूरणगरुनाभ्यामित्यर्थः | जायते तेस्तेभावैरिति जन्तुः, पश्चेन्द्रिय- 
मनोवाकायबलायुरुच्ट्वासनिःासार्यदशग्राणधारणात् प्राणी जीव इति चोच्यते, 
इत्येवमाधमिख्याः सर्वत्वे सति घटन्ते, तेन तेन धर्भण व्यपदेशाविरोधात् | 
स्टदनुत्तीर्णघटपीठरादिवित् | यथा मदोञ्चुत्तीणो घटपीठरादयो भवन्ति 
सन्निवर्तन्त इत्यादिभ्यो FART नोत्तरन्ति भवनाचुत्तरात् सर्वधातूनां भव- 
MAMA | एवं ज्ञानखरूपः कतो भवल्यस्ति वर्तते ज्ञानखरूपभवनानुत्तरात् | 
अत आह-'भ्वस्त्यर्थादिम्यः । सर्वस्याजुत्तरादस्तिभवतिविद्यतेपद्यतिवर्ततयः सन्नि- 
पातषष्ठाः सत्तार्थाः खादयश्व सर्वधातवस्तदर्थं नातिवर्तन्त इति’ | यात्रदेव किञ्चि- 
दुत्पद्यते विनश्यति व्यवस्थितं वा तस्य सर्वस्यासावात्मा खरूपं तत्नमियर्थ; | 
इति पर्यायैः खरूपोपनयनम् | 

स्यान्मतम्-स्ात्मनि इत्तिविरोधात् कथमात्मानात्मान सृजत्युपसंहरति च 
वध्यते gen च? न हयङ्ुल्यग्रं स्पृशति, नासिरात्मानं च्छिनत्ति इलेतचायु- 
कम् , शक्तिभेदात कारकभेदोपपत्तः, तन्तुवायकोशकारककीटवञ्च। तदात्मका एवैते 
संहारविसगेबन्धमोक्षाः । यथा तन्तुवायकीटः खशरीरजयैव लाल्या तन्तु प्रसारय- 
त्युपसंहरति च न चान्यतः कुतश्चित् तथात्मन एव संहारविसर्गो | 

१ अक्षरस्यानान्तमो भागो नित्योद्घाटितः सर्वजीवानास्। २ सोऽपि यदि आन्नियते तेन 
जीवोऽजीवत्वं प्राझुयात्। ३ wet मेघसमुदये भवति प्रभा चन्दसूयंयो: । ४ अथतेउत्ति च 
भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यत इति। तैत्तिरीयो० न, २ भ, २ 



१६० नयचक्रम् | [ विधिविधिनये-- 

उक्तं हि-- ee 
यथोर्णनाभिः सुजते Ted च । यथा एथिव्यामोषधयः संभवन्ति । 
यथा सतः पुरुपात् केशलोमानि’ ( मुण्ड० १।१।७ ) इति | 
अथवा-- | 
“यथा सुदीप्तात् पावकाद्विसफुलिङ्गा भवन्ति’ ( guo २।१।१ ) 
'तथाक्षरात् सम्भवतीह विश्वम् ।' ( geo १।१।७ ) इति । 
बन्धमोक्षावपि | यथा कोशकारकीटकः आत्मानं वेष्टयति खं शरीरविनिगतेन 

कोशेन पुनश्च तत्रैव प्रढीयते, कश्चिच्च कोशर्क च्छिद्रीकृत्य निगेच्छत्येवमात्मनो 
बन्धमोक्षो, नान्यत इति । किश्वान्यत्-यथा च खुदीप्तादित्यादि | अयमपि इषटा- 
न्तोडम्रिखतच्वानतिवृत्या विरूपसम्भवात् पुरुषस्य तत्साधम्यंग्रदशनार्थम् | यथा 
त्वाह-यथा सुदीक्षात् पावकादित्यादि | एव तावत् पुरुष एव सर्वमित्युक्तम्। 
स एवोच्यते | कालोऽपि स एव । ज्ञत्वात्, कलनात् कालः, कल संख्याने' 
कलनं ज्ञानं संख्यानमित्यर्थः । यथा चाहुरेके-'कालः पचति भूतानि० ̂  इति 
छोकः । प्रकरणात प्रकृतिः, स एवेति वर्तते । सच्चरजस्तमः खतत्त्वात् प्रकाश- 
वृत्तिनियमाथोद् गुणानामात्मखतत्तविकल्पने च भोक्ता | प्रकुरुत इति प्रक्रतिः । 

यदाहुः-- 
'अजामेकां लोहितशुक्कृष्णां Tui: प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहायेनां थुक्तभोगामजो5न्यः 1 (श्वेताश्व०४।१।५) 
इति | रूपणान्रियमनान्नियतिः, रूपणाच्चक्कुषो विषयो रूपमेव न रसादयः | रसना- 
द्र्सो रसनविषयो न रूपादय इत्यादि | नियमनान्नियतिः, खो भावः आत्मनेव 
खेन रूपेण भवनात् खभावः | 'केः कण्टकाना'मित्यादि | येन हेतुना यत्र क्षेत्रे 
यथा येन प्रकारेण यसादाश्रयाद्स्तुनः | यदा यसिन् काले यदर्थ च यत् प्रयो- 
जनगुद्दिश्य प्रवतितव्यं तेन तत्र तथा तसात्तदा तदर्थ च प्रवृत्तिस्तथा WAT TE: 
सपकारः खाल्यामोदनं कुशूलात् तन्दुलानाकृष्य मृदुविशदमोदनं Qui वा यत्रपूर्वक 
क्षत्मशमनाथ च पचतीति तत्पुनः प्रवर्तनम् | तदन्तरं चेतस्य न ततो व्यतिरिक्त 
बहिसूतम्। स एव हीदं स एव पुरुषो यसादिदे सकठजगदूत्तं ततः प्रस्त नानाभेदेन 
विवर्तमानमविवृत्त॑ च तत्खरूपापरित्यागात्। बहुधानकं बहुधानाश्रयः चेतनाचेत- 
नादिग्रभेदा रूपमस्ति चेतनाचेतनादिप्रभेदरूपं यञ्च यच्चेतनं नरतियेगमर- 
नारकादि तत््रभेदाथ रूपमस्य, MEGA च सप्रभेदमस्य रूपमन्वाह 

१ पूर्णः छोकस्स्वेवम्--कालः पचति भूतानि कालः संहरते प्रजाः । 
BIS: FAS जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः ॥-- शा, वा. १६६ ) 

२ कः कण्टकानां प्रकरोति Seva? विचित्रतां वा सुगपक्षिणां च? । 
स्वभावतः SANE प्रवृत्त न कामचारो5खि ङुतः प्रयत्न: ? ॥ 

३ AT क-ख । 



नियतिवादः ] न्यायागमानुसारिण्यलडठतम् । १६१ 

चेति, जेनमतालुसारेणवेत्यर्थ/ | तदजति चलति स्पन्दते, नेजति न चलति न 
स्पन्दते, तहरे तियगलोकेऽधोलोकेऽलोके च | तदुपान्तिके तदेकसिन् प्रदेश 
दृश्यस्पृब्यादि तदन्तरस्य घटपटादेः सर्वस्य वस्तुनः साकारानाकारोपयोगलक्षण- 
स्यात्मनस्तत्परिणतेरम्रतिघातात् । तढु सर्वस्य बाह्यतः AVATARS सद्भावात् | 
सर्वस्यास्येति लोकगतभावनिर्देशात् Wer बाह्ममलोक इति | 'अहण् बोधंनेःइत्यादेः 
विशुद्धिग्रकर्षविशेषादेवता अपि स एव | अहेति सर्वलोकातिशयषूजां zem | 
JE इति बुद्ध: । RTI नक्षा । वर्धमानो वा । व्यामोतीति विष्णुः । 
ज्ञानात्मनेव सवीनथीन् ईशनादीश्वरः। एतेभ्यश्च ज्ञानविशुद्यत्कर्पभेदेस्यसतत्प्ये- 
न्तप्राप्नेयावदहेन्नपि भवतीति सम्भाव्यते | दुःप्रापत्वादाहदन्त्यस् सम्भावनयोच्यते, 
शेषपदग्रापतिषु सुलमैवेति । तामपि च दुरापां सर्वज्ञावखां परमविशुद्भां परमाथोख्यां 
स एव आधुमहेतीति | एवं विधिविधिनयविकल्पः पुरुषवादः ॥ 

अधुना नियतिवादो विधिविधिनयदशनाश्रयोऽमिधीयते-'सत्यं भवनं qd - 
RaR | सत्य-युक्तमेतदुच्यते त्वया तन्न भवनस्रातव्यञ्चुपलभ्यमानं पञ्चविधं 
शक्यमपह्णोठुम् | किं कारणम् ? भवनस्य क्रियात्वात् | या क्रिया सा भवितुरेव 
घटादेः परमाण्वादेवी, यथा पचिक्रिया पक्तुरेव भवति | स्वतन्रस्य भवनमपि च 
क्रिया क्रियात्वात्, भवित्रा विना न भवति पचिवत् । भविता च कती खतत्रः 
कर्वृत्वादेव न केनचिदसो भाव्यते कायेते क्रियते वा खातचयात् कत्वात् | 
यत्तु स ज्ञ इति सम्प्रधायेमेतत् । यत्पुनरुच्यते खातत्र्यात् कती ज्ञ एवेत्यव- 
THY, तत्र त्वया सहैतत् सम्प्रधायं विचायमस्ति, सौर्वश्यमेवेत्ययुक्तमित्यमि- 
प्रायः | किं कारणमुक्तम्? सर्वज्ञसैव भवनाभ्युपगमे दोषदशनात् कतृत्वात् खात- 
खयसस्ति, को वारयति स यदि ज्ञः खतन्रश्चेत्युभयशुणसम्पन्न इष्यते ?। यदि ज्ञः स 
BENS स्यात् नात्मनोऽनर्थमनिष्टमापादयेत् , त्वे सति खतन्रत्वात् । को 
इष्टान्तः ? विद्वद्वाजवत्। यथा हि देवपुरुषगतिज्ञो देशकालसहायसाधनसम्पन्नः 
प्राक्रमवाच् राजा नात्मनोऽनर्थमनिष्टं सरणपराजयादिकमापादयति, एवमसावपि 
नात्मनोऽनर्थमनिष्टमापादयेत् | दटस्त्वयमनर्थाञ्निष्टो जन्मजरामरणरोगशीतोष्णा- 
दिः शारीरः मानसश्च शोकमयविषादेष्याऽप्रयादिस्तसादयुक्तसस इत्वमिलेतच 
न, निद्राचदवस्थावृत्तेरिस्मादि नेतदुपपद्यतेष्नथानिष्ापादनालुत्पत्तिज्षे्यात्मन 
इति। ug? निद्रावदवस्थाच्रत्तेः। निद्रावत्मबस्था निद्रावदवस्था तया इत्ति- 
निंद्रावदवखावृत्तिसतस्या वृत्तः पुरुषताया एवाखातब्यात् | षस्यापि खकृतनिद्राव- 

१ सन्तुल्यताम्--'वदेजति तन्नेजति तद् दूरे तद्वन्तिके | तदन्तरस्य ater तदु सर्षस्यास्य 
बाह्यतः Ww? इशावास्योपतिषदू १।५। २ पूजायाम् इति सि० Fo । ३ Wu? क । 

qe Fo २१ 



१६९ नयचक्रम् | [ विधिविधिनये-- 

सावत्तिवशादखातब्यादाहितवेगवितटपातवत्। यथा कञ्चित् पुरुषः खयमेव 

पूरितवेगस्त॑ वेगं निवर्तयितुमशक्तो वितटे पतति, तथा खतत्रमपि ज्ञमपि तत्परं 

कारणमात्मनोऽनि्टमनर्थमापादयेत् । को दोषः? | इत्यत्र HATS चेद् दोष ब्रूमः । 
ननु तज्ज्ञत्वेत्यादि ped त्वया निद्रावदवय्यावृत्तिवशादाहितवेगवितटपातव- 
दवस्थाखातब्यादनृथोनिष्टापादनमिति TAM तज्जञत्वाद्ययुक्ततेवेपा समथ्येते । तेना- 
नया पूरितवेगया शीप्रगमनक्रियया वितटपातो भविष्यतीसज्ञातत्वात्। ज्ञातत्वे वि- 

तटपातः सत्रस्य नोपपद्यत इति स एव दोषस्तसात् तदवख्मयुक्तत्वम् , युक्तत्वा- 

सिमतत्वेऽपि चेत्यादि | यद्यपि खातब्यज्ञत्वाविनाभाविमवनबलोपञ्चहितमात्म- 

मयत्वमेवास्य सर्वस्य मन्यसे तथापि त्वयमेच नियमः क्त्रेतरत्वापादनाय, भव- 
तीति वाक्यदोषः | कथं कृत्वा तद्भाव्यत इति चेत् ? उच्यते, भवति कर्तेति प्राग- 

भिहिताधरार्थन्यायं तदीयमेवोचारयति | यावदचेतनोऽपि भवतीति, त्वयेव 
कारणान्तरास्तित्वमेवं TTT समर्थितं भवति किञ्चिदासामवस्थानास् । स चाधिव- 
जञाजसतजाखतब्खविपयनियतकदेकरणाधिकरणकमोदिनियतशक्तिदशनात् । देव- 
दक्तकाए्ठस्थालीतन्दुलोदकादीनां तन्नियमकारिणा कारणेनावश्य भवितव्यम् । कि 
कारणम्? तेषां तथाभावान्यथाभावा भावात्। देवदत्तोऽधिश्रयणोदकसेच- 
नतन्दुलावैपनवपनोत्कर्षापकर्षणादिव्यापारखातच्य एव नियतो न ज्वलनसम्भवन- 
वारणविङ्के्ादिव्यापारखातन्ये, एवं तेषामपि काष्ठादीनां कारणादिस्रच्यापारविष- 
थस्वातव्यनियमस्तथाभावः, तेषामेव कारणानां खब्यापारविपरीतशक्तिः परस्परतो- 
ऽन्यथाभावः । तयोख्रथाभावान्यथाभावयोरभावादभावग्रसङ्गादिति यावत् । दष्टो 
चेमो तथामावान्यथाभावो तसान्नियतत्वानरियमकारिकारणापेक्षनियमा एव भावा- 
भावौ, तसान्नियतत्वान्नियमकारिकारणापेक्षनियमा एव स्तश्च कारणम् | नान्यदतो 
सवितुमईति नियतेरित्यत आह-इति नियतिरेवेका कर्जी। इतिशब्दो हेत्वर्थे । 
असाद्वेतोनियमकारिकारणाविनाभावाद्डावनियमस्य नियतिरेवेका कत्रीत्यस्तु 
निर्दोषा करपना | कथम्? यस्मात् न हि तस्यां कदाचित् कथञ्चित्तदथा- 
न्यरूपमेकत्वं व्याघातिज्ञानात्मकेककारणवादे एथिव्याद्यचेतनम- 
कारणानुरूपमित्यस्ति | व्याघातावस्थासु चतसृष्वपि कल्पितासु कारणपूर्व- 
स्वाम्युपगमात् कायोणाम्, न हि नियतेनियममात्रस्थ कती मावानां सारूप्य- 
चेरूप्यमेदेऽपि व्याघातोऽस्ति। कदाचिदिति व्यवस्थान्तरेऽपि । कथञ्चिदिति 
्रकारान्तरेऽपि। तसात् कारणेकत्वेऽपि वैरूप्यदोषपरिहारसमर्थत्वान्नियतिकारण- 

१ "ते ग॥ VM ML ३ मपनेवोपनेवो? ग । ४ न्वा? क-ख । 
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m नियतिबले'त्यादि । कृतेऽपि यत्ने कार्यविपत्तिदशनाव् । अकृतेडपि 
नित्यादिदशनसम्पत्तिदशनात कायस्य कारणानुरूपगुणस्तदवरूप्य विरोधपरिहारमम- 
थाऽस्ति | किमयमेव शुणोऽन्योऽप्यस्ति ?, अस्तीत्युच्यते | कतमोऽसौ ? अयन्नप्न- 
तिपाधतागुणः, स च मूतोययुक्तविरुदवधर्मापत्तिपररिहारेणेति, तहशेयति--न 
च मूतासूरतेत्यादि, यावच्यल््रतिपाद्यमस्तीति तत्रोपपत्तिः | उभयथा 
तथापविभक्तेत्यादि, यावन्नियतेः । तेन तेन प्रकारेण तथा तथा मूर्तत्वेना- 
मूर्तत्वेन, चेतनत्वेनाचेतनत्वेन सौक्ष्म्येण खोल्येन च ऐश्वर्यण दारिद्र्येण 
चेत्यादिना प्रविभक्तानाम्थानां सवे वस्तु ज्ञेयं सदर्थं इत्यादिना चाग्रवि- 
भक्तानां सर्वेपामथोनां यथातथाभावो याथातथ्यं तेन याथातथ्येन । तस्य 
तस्यार्थ सर्वस्य नियतस्य नियमेन तिष्ठतः प्रयोजकत्वं हेतुकतेत्व॑ ख्यापनम् | 
त्वेकरूपमेव सर्वत्र तस्या नियतेः। तसाद्वेतोस्तथा तथा प्रविभक्तसर्वार्थयाथातथ्यां 
्यापनेकरूपत्वान्नियतेनेदानी नियमनमात्रेकव्यापाराया नियतेहेतुत्वप्रतिपादनाय 
यत्तः कश्चिदाखेयः । प्रयल्लसाध्येष्वर्थेषु कृतकेष्वपि च तद्विषयक्रियाफलस्य तथा- 
नियतेव्योपिता नियतिकारणत्वस्य | स्यान्मतम्-नियतिनिवद्धत्वात् सर्वभावान- 
क्रियाक्रियाफलयोरनियम इति तत्र भवति तद्विषयस्य घरादिविषयस्य मृत्यिण्डदण्ड- 
चक्रादिसाधनस्य प्रयल्साध्यस्य घटात्मनिवृत्तिरूपस क्रियाफलस्य तेन प्रकारेण 
नियतेरनियतिरेवात्र कारणमिति । 

इदानीं तस्या नियते? खरूपं चिन्ल्यते-किं तावत् तेषामेव भावानां खं खं रूपं प्रति 
प्रतिभावं भिन्ना नियतिरुच्यते, उतामेदा सेति? अत्र परमार्थतः अभेदासो कारणं 
जगतः,नास्या भेद इत्यभेदा। कसात्?भेदवुञ्युत्पत्तावपि परमार्थतः अमेदात्। अथवा 
कोऽसो भेदो नाम नियतेरपि ? क्रियासाध्यसाध्यार्थरूपत्वभावानां नियम इति। 
चेतनाचेतनत्वादिवुद्धधुत्पत्ताबसत्यां परमार्थतो नियतिरित्येवाभिन्नत्वादमेदा | 
भेदबुद्िस्तु तद्विकल्पमात्रमावापेक्षा, किमिव? वालादि भेदपुरुषत्ववत्। यथा 
बाल्यकोमारयोवनमध्यमावखाभेदजुद्धयुत्पत्ताधपि पुरुपत्वमभिन्नमेवं नियतिरपि 
क्रियानियतफलमेदबुद्यादिमेदेष्वमिन्नेति | आह--कथं परमार्थतो नास्ति भेदो 
भेदबुख्यामासमाचेऽस्याः ? इश्यमाने हि भेदवुड्याभासभावे किञ्चित् क्रियया 

१ Meet नियतिवलाश्रयेण ast: सो$वड्ये भवति नृणां gutsy वा । 

भूतानां महति कृतेऽपि हि प्रयत्ने नाभव्य भव्यं अवति न भाविनोऽस्ति नाशः ॥ 

' सतं पिशाचाः स वने वसामो भेरीं करामैरपि न eras: । 
अयं च aie: ्रथितः पुथिव्या “भेरी पिशाचाः Pee ताइयन्ति? ॥ 

१ नियमा? क-ख। हे वा ग। ३ quet घ । 
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निथतिवदोनेत्यादि, यावत् व्यतिक्रम उपलभ्यत इति । सापि तादृशी 
नियतिरेव कारणमिति | कि चान्यत्-न केवलं ग्रसवादिधर्मच्यतिक्रम एव, किं 
तहि ? वस्तुखभावव्यतिक्रमथ नियतिवशादेव | किश्चान्यत्-सदसाध्यमित्यादि 
चतुभेङ्गी स्फुटार्थत्वान वित्रियते | सा चोदिष्टा निर्देल्यमाणा च। तथा च परुषो 
नियतेरेव तथा वृत्तत्वात् तत्साध्यासा ध्यत्वे प्रतिपद्यते तत्र सदसाध्यत्वे निदशेनम- 
सदापि चाकाशं भूगन्धवदनमिभवं नास्यामिभवोऽस्तीत्यनमिभवं सलिलसेचनेन न 
साध्यमिसर्थः। तथा सन्तमसखघटवत् प्रदीपादिनेवासाध्यम् | किं तत् ? आका- 
शादि सच्चात् साध्यं भूगन्धादिति ग्रापेष्वसाध्यमेव | इदं तु स्रीपुंसयोगात् साध्य- 
मवन्ध्यापुत्रवदिति । प्राप्ते तद्मवस्याविपरीतनियतिवन्थ्यापुत्राद्यसाष्यमेव नियति- 
वशादेवासत्त्वात् तन्न नियत्या सत् नियत्यैचासत् साध्यतामर्हति | किं कारणम्? । 
साधनाविष्टकियासाध्यत्वात्, साध्यानां साधनाविष्टाया क्रियायासत्रावे- 
शाभावः | तत्साधनानां साधनशक्तिशून्यत्वात् तसाइन्ध्यापुत्रादीनां असाध्यत्वं 
ख्रीपुंसयोगक्रियायाप्यसाध्यत्वेन नियतत्वात् | साध्याथाभावे च साधनानां साथ 
नत्वाभाव इति तदशेयति-क्रिया हीत्यादि | हिशब्दो यसादथे | यसात् क्रिया- 
साधनेषु काष्ठादिघु वर्तमाना सन्तमथे साध्यं sear तण्डलविपरिणामात्मकमोद- 
नादिकमर्थमाविशति ग्रत्यर्थनियतत्वात् ,ज्वलनाद्युपनिधानाथेधु प्रत्येक नियतत्वात् 
काष्ठादिसाधनानुषङ्कस्यासाध्यत्वामावाद्न्ध्यासुतादेः | सा स्रीपुसम्प्रयोगक्रिया 
किमाविशतु? तसात् तंद्विपरीतनियत्यसाध्यं वन्ध्यापुत्रादि । इदं पुनरित्यादि 
असत्साष्य घटादि | इतर आह-यद्यसत् कथं साध्यं खपुष्पवत् ?। उक्तासदसाध्य- 
विकड्पानतिवृत्तेश्चेति | अत्रोच्यते-नेष दोषः, सतोऽन्यदसदित्यतोऽन्यत्र विधान- 
प्रतिषेधपश्षाश्रयणाद् द्रव्यार्थविकल्पत्वान्नियतेरसत््वाभावादिति । अत आह--प्राक 
तथा TIT तेन घटत्वग्रकारेणावत्त,सच्छब्द्स वृच्त्यर्थत्वात्। 'अस्ति-भवति-विद्यति- 
पद्यति-वर्ततयः-सन्निपातषष्ठाः TAA: इति वचनादसदिलवृत्तमित्यर्थः | सृत्पि- 
ण्डाद्यवथानकाले तत्कालेऽव्यक्त्या नियतं साध्यम् | आदिग्रहणात् पटकटादीति | 
एतत्कालभेदेनोपलब्ध्यनुपलब्धिभ्यां नियतमिदमन्यत् सततोपलब्धिनियतमित्या- 
दि तद्॒दिद च सदाव्यक्तिनियतिसत्साध्यमिल्लभिसम्बन्धः। किं तद् यष्टिसाधनव- 
इजुत्वेन, यरश्टिह विद्यसानेरेवावयवेः सदाव्यक्ता संखानविशेषेण साध्यते सती | 
साध्यते ऋजूक्रियते | इदमन्यत् सततोपलम्यमेव सत्साध्यम् , मृद्रव्यमूद्धादित्व- 
क्रमापा्घरत्वेन | TARAS मनागाकयन्तरमेदेन इह त्वत्यन्तमिन्नाकार- 
भेदेनेति विशेष; | तदशयज्नाह--मूद्धो दित्व घटत्वं न भेदेनैव वा सत्साध्यमिति । 

3 तद्पवस्या घ । 
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अथवा भेदेनेवासत्साध्यमिदं चान्यदिति वर्तते | Wert साध्यते न क्रियया 
परिस्पन्दात्मिकया विद्यमान पुरुषावथापरिग्रहापनयनेन | नात्र किश्चिन्षिवतेते 
पुरुषादि किन्तु विद्यमानमेवामुपलब्धमुपलब्ध्या साध्यते । एपामनियतिज्ञानरूपे- 
वेति पूर्वेबिलक्षणा | एतासां क्रियाणां तत्साध्यानां व नियतिकुृतत्वप्रतिपादनार्थ- 
माह--एतच साध्यमानमित्यादि । ओदनविपयेयं पचिक्रिया घटादिविषय- 
क्रियाविलक्षणा | एतन्चोद्नादिसाध्यमानमप्यन्यविषयगमनादिक्रियाविलक्षणया- 
नयेव पचिक्रियया साध्यते नान्ययेति क्रियानियत्या साध्यते | Wen पचि- 
क्रियाया एतान्येव काष्टादीनि कारकाणि, न मात्पिण्डदण्डादीनीति साध्यसाध- 
नार्थनियतिः। एवमित्यादि, एवं च कृत्वा यथार्थगतप्रतिविशिष्टसाध्यसाधन- 
नियमामिव्यज्ञ्याया नियतेः खितिव्येवथा | तथा तस्याः adigi कारणगुण- 
पूर्वकतानुमानप्रसिद्वां कायस प्रतिपच बुद्धा कारकान्तरसमवख्ितितुस्यतायामपि 
दण्डादिकारकान्तराणां साध्यनिवर्तनसमवस्मितेस्तुस्यतायामपि सयां पचिक्रिया 
समवखित्या सह नियतिप्रसिद्धेरेव बलात् पुरुषस्तथा प्रतिपद्य Went कारकाणि 
TIS | यथा खसाध्यार्थीञ्यमियर्थः | तानि च कारकाणि नियतानि | 'तस्या 
एव नियतायाः क्रियाया यथाप्रयोगनियम पौरवः प्रयोगनियमः’ इति खे-खविपये 
देशकालविशिष्टे प्रयुक्तानीत्यर्थः | एकविमदंग्रवत्तानि एकमप्याह नान्योन्यापेक्षेण 
व्यापारेण प्रवृत्तानि परस्परापेक्ष॑ नियत परस्परानुग्रहयुङ्कावयन्ति ग्रवर्तन्ते | अत 
उच्यते | परस्परनियतालुग्रहोद्भावनवत्तानीति खविषयक्रियया प्रसाध्यमर्थस- 
भिनिवर्तयन्ति । तेषां इत्तिविंषयस्तानि | gene च सबं नियतमेव | ततो नियति- 
रेव सर्वस्य कारणम्, न तु तदुपायसिद्धेरन्यथा तस्सिद्धिरस्ति । काष्ठज्वलनादि- 
साधनपचिक्रियानिवर्तनस्यौदनस्य न दण्डचक्रश्रमणादिसाधनात् तत्सिद्धिनों वा 
घटाद्यर्थख काष्ठज्वलनादिसाध्यतास्तीति का सिद्धितहीँति चेत्? उच्यते-- 
सिद्धि्हीत्यादि, नियमे भोक्तलक्षणे नानुद्रतानामनभिव्यक्तव्यापाराणां बीजा- 
बस्यायामङ्करादित्वेन रूपादीनां सम्मूच्छितानां साङ्गत्येन सञुदेत्य स्थितानां खनि- 
यतेरेवाभिच्यक्तिर्वणाकृ्यादिनियत्या जनिवों पूर्वमनभिव्यक्तानामभिव्यक्तिः सा 
सिद्धिरित्युच्यते | तत्र यस्मिन् मिथ्यामिसान इदं मया कृतमिति पुरुषस्य | आह- 
किं कारणम्? मिथ्यामिमानो ननु मया कृतो घट इति तत्कियाविनाभावात् सिद्ध- 
जन्मत्वादू घटस्य न युक्तोऽभिमान इति । अत्रोच्यते। तच्च स चेत्यादि। तत्यवृत्त्य- 
sae: सिद्ध्यसिद्चोश्च व्यभिचारदर्शनात् | तच्च कार्यं घटादि, स च कता 
कुलालः | तानि च कारकाणि दण्डादीनि नियतेरेव प्रवर्तन्ते, तथा तस्थ चिकीषा 

१ ?q? क | २ वीप्सा? च । 
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कदाचिद्धवति कदाचिन्न) चिकीपुरप्याठस्यादिभिः परवर्तते न वा, ATMS THAT 

घटं विनिवर्ततेऽन्यद्ठा करोति। विधो वास्य भवति। तथान्यकारकाण्यपि वाच्यानि । 
तञ्च कार्य कदाचित् सिद्यति कदाचिन्न | अन्यार्थप्रवृत्तावन्यत् सिद्धयेत् । न वा 
सिद्धयेत । तथा च दृश्यन्ते क्रियाणां विषत्तयो5्प्रवत्यश्रेति लोकप्रसिद्ध व्यभिचारं 
दशयति | अतस्तत-कृतमपि लोकप्रतीला पूर्वनियतिस्त्वादक्ृतम् , पूर्वमेव नियत्या 
तथा खितत्वात् | विनष्टमप्यविनष्टं तथा नियत्योत्तरकारं कपालादित्वेनावस्थित- 
वरात् । कपालादित्वेंनैव घट विनाशात् | एवं तु विनश्येदित्यादि। यदि प्रवि- 
शीर्णो विशीय विशीर्यमाणो विशीर्णा वा तां नियतिं कपालादिक्रमापत्तिरूपघट- 
विनाशां नापद्यते खरविपाणवदत्यन्ताभावी भवेन्न वा विनश्येद् घटत्वेनेव तिष्ठेत् 
ततो विनश्येत् । न त्वेवमस्ति, तसान्न विनाशः | लक्षणतो न्यथा नाविनाशः | 
स च नियतेरख््यत्वात् कपालाद्यवस्थानरूपायाः । एवञचत्पत्तिरपि। तथा चाम्न- 
बीजेत्यादि। इञ्यन्त इति वर्तते । त्वया नियल्या भिन्नानां मूलाङ्करपत्रनालकाण्ड- 
शाखाग्रशाखास्कन्धपुष्पादीनां व्यवस्यावकाशक्रमेण व्यवखितपूर्वरूपेव suh । 
रक्तव्यामादिविणोनामाम्रंफलस्य तुवराम्लमधुरादीनां च रसानां तेषां तेषामिति d 
अवस्यायामवस्यायां ये ये भवन्त्यन्येऽन्ये qui तेषां विद्यमानानामेव नियतानाम् , 
किमिव? मायाकारपताकिकावत्। यथा मायाकारः पताकिका गुलिकादिरूपी- 
कृत्य पूर्वग्रस्ता! क्रमेण खवदनान्निष्काशयति नानावर्णनानाकारास्तथेहाप्याग्रवीजे । 
यावदाम्रं नियतिम्रवृत्तिफलावस्यामनुभूय पुनर्वीजमेव तसादपि बीजात् पुनरपि 
तथेवेत्यङ्ुरादिपरबृत्ति प्रागभिहितां दशेयति-सेय व्यवस्थिता नियतिसन्ततिरना- 
द्यनन्ता | स्यान्मतम्-ननु दग्धे बीजे5छुरात्यन्ताप्रादुभोवान्नियतिरृतप्रादुभोव- 
तिरोभावव्यमिचार इति । अत्रोच्यते--दाइनियत्युद्येऽपि areata नियतेवान्यथा 
च इश्यन्त इति वर्तते | कास्तास्तथातथाग्रादृभोवतिरोभावशत्तयः ? केषां यवति- 
रभसादीनामन्यादभ्यवतिलभस्मेत्यत्रापि ग्रादुभोवतिरोभाववृत्तयो नियता एव । 
ताथ पुरुषकारेणाप्युछ्ङ्कयास्तच्वान्तरेण सिद्धाः । पुरुषकारं चान्तरेणासिद्धाः | 
किं कारणम्? पाककालस्यापि नियतिदर्शनात्, षष्टिकाः षष्टिरात्रेण Were 
इत्युदाहरणानि TAMIA | देशकालकर्तकरणादिनियत्येव पाकादिदशेनात् | एवं 
चेत्युन्नयति | अनेनोक्तविधिना व्यवस्थित एवार्थं अव्यक्तसेतार्थस्य तत्र व्यक्तेः | 
सर्वनियतमेव | तत्तचस्थ ख़ब्यक्तेव्यतिरेकमतिः । पुरुषस्य सर्वकाले व्यवस्थितनि- 
यतादथोदन्यो AREAS घटो मया कृत इति मिथ्याभिमान एवं पष्टिकादयो वा 
केदारादिसंस्कारविधिना पाचिता इति । यसान्ननु नियतो किश्चिन्नासि । सर्वे 

३ मात्र” क-घ। २ “वाइवा” क-ख | 
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विद्यमानमेच तिरोभूतं क्रिययाभिव्यज्यते कालादिनियलतुशृहीतम् | 
अत्राह-कथमस्तीत्यादि, यावन्नियत्यभाच इति । यदुक्तं त्वया नियतो 

सर्वमस्तीति। तत्कथमस्ति ? यथा भूम्यम्ब्वादेविना न मवति केवलाया एव वीजनिय- 
तेराम्रफलपाकादिरूपरसगन्धस्पशसंल्यासंखानानि, झादिग्रहणाद्धमिरम्बु वायुरा- 
तपः काल इस्तानि भूम्यम्ब्यादीनि, SETS कारातपवातादिभ्यः पाकस्तसालू- 
म्यम्बुकालवातातपा्पेक्षत्वा्न बीजनियतावस्सङ्करादि। तत्फलपाकादिवत्। तथा 
अकालेऽपि कालनियतेव्येभिचारो SHAM | भूमिखननादिभ्यः फलादीनामग्रापतेऽपि 
काले पाकदशनात्। आदिग्रहणात् कोद्रवपलालवेष्नत्रणकरणादिमिः। काले वापीति। 
TAS पाककाले न भवति पाको द्रच्यान्तरसंयोगेन स्तमितानां यथा शाखायां 
चाद्रीयां वृक्षायुवेंदविधानेन द्रव्यान्तरसंयोगेनेव द्रावणाद्वा सहकारतैलग्रहणाथ 
कोमलस प्राप्तगन्थावस्थस्थ द्रवीमावात् तेलत्वेन, आदिग्रहणात् पक्षिखञ्जरीटादि- 
सत्कभक्षणात् | अन्यचेत्यादि, न केवलमात्मखरूपापरिस्यागेनेव पाकाभावः | किं 
तहिं? अन्यच | तथा तथा, यथा यथा पुरुषो ज्ञाता खयमिच्छति तथा तथा तस्य 
झातुरिच्छालुविधानेन वस्तुनियतिमतीत्य पुष्पादीनां वर्णसंखानादिवेपरीत्यम् । 
यथोत्पलस पार्शे रक्तता पार्थ नीलता, मातुलिङ्गफरुस्य रक्ततादिवर्णता तद्वासितबी- 
जस्य, तथा कूष्माण्डफलस्य घरवर्थितस घटाकारता | योनिधाशृतादिभ्यथान्य- 
थैव सर्वयोन्युत्पत्यः | द्विविधा योनिर्योनिप्राभृते5भिहिता । सचित्ता अचित्त 
च । तत्र सचित्तयोनिद्रेव्याणि संयोज्य qut निखाते दन्तरहितमतुष्यसपीदि- 
जात्युत्पत्तिः | अचित्तयोनिद्रव्ययोगे च यथाविधि सुवर्णरजतमुक्ताग्रवालाइु- 
त्पत्तिरिति । इति नियमाभावः । इत्थं काले चापाकादकाले च पाकादथों- 
न्तरापेक्षत्वात् पुरुपेच्छायत्तानुविधानाच नियमाभावः | नियमाभावात् कृतकत्वं 
पाकादेः, कृतकत्वा्चाऽनित्यत्वम् , अभूतस्य मावो भूतस चाभाव इत्यर्थः । ताभ्यां 
च नियत्यभावः | इतिः परिसमास्यर्थः | एष पूर्वपक्षः । 

अत्रोच्यते-न तथा नियतित्वात्। यथोक्तं त्वया साक्षेपं नियतित्वात् काला- 
प्रवृत्तिनियतित्वादकालग्रइत्तिनियतित्वाच्च नियत्यभावः | तदशेयति--बीजादि- 
नियतिरेव हीत्यादि। हिशब्दो यसादथै । यसात् सेव हि वीजादिनियतिरेकैवोद- 
कादिषु वर्तते। काले वायावातपे पुरुषे तदिच्छाप्रयत्रयोश्च वर्तते) आदिग्रहणादुदका- 
दिनियतिश्च बीजादिषु वर्ततेऽन्योऽन्यव्यतिहारेण। तन्नियमाचुरोधेन हि । पर- 
स्परनियमाचुरोधेन | हिशब्दो यसादर्श। यसादेवंरूपा तेषां सर्वेषां नियतिस्तसात् 
तेषां सर्वेषामितरेतरनियत्या नियसप्रदत्तिरन्योऽन्याविनामावात् तथेव प्रवर्तत 

_ ३ यदा घ। २ ९" कख seal ३ ना क-ख। sate क।ग। 
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इयर्थः | तथा ह्याहेति, लोकसिद्धं ज्ञापकं दशयति-सह भावेन बतत इति सभाव- 
कम् | निर्गतो भायोऽसादिति निमावकम् । किं तत्! उदर्क पतितमिति। तङ्कावना | 
emo sh bein बीजनियतिभेवति 
तदा तस्या नियतेदेशोंञ्शो भागोऽब्रयवः स उदकख एव सन्नडुरोद्भावेन प्रवर्तमानः 
सभावक इत्युच्यते । तङ्कावांशाऽपेक्षयोदकमपि सभावकमित्युच्यते । भेदविवक्षायां 
बहुव्रीहिसमासाश्रयणान् मतुब्लोपाद्य अभेदोपचाराञ्च भाव एवोदकमिति | स च 
भावोऽङुरादेवनस्पत्योषध्यादेः । मतुप्प्त्ययनिदेशोऽपि भदेनोपपद्यते। तद्यथा- 
TAMA वा भावोञ्छुरखस्मिब्ुदके तसात् सभावकमिति | अन्यदा तु 
विपर्ययः । ध्वाराम्लाद्युदकेष्डुरादयो न सन्तीति नियतत्वाद्विपयंयस्तमादभावकमु- 
च्यते तञ्जलमिति। एवं भूमिवायुकालप्रश्रतिष्वपि सभावकाऽभावकत्वे | 
उपरभूमावभावः सस्यादेः पादसौङमायादेभोवः | THE केदारादौ वा सर्वबीजा- 
नामङ्करादिभावः | पूर्ववायावमावोऽङ्करादेभावस्तु महिषीकयासम्रसत्यादेरन्यस्य 
पुष्पादेरन्यस्य फलादेः, मचुष्याणां च पूर्ववायावमावः | तद् यथोक्तम् “दिवा 
खभमवड्यायं ग्रागवातं वा तु वजेयेत् ।' सस्यानामुत्तरे वायौ न भावः, A- 
पानां भावः, पेशाखादिष्वभावः । ग्रश्नृतिग्रहणेनातपेऽतिमृदावतितीकषणे चाभावः, 
समे भावः | आतपाभावेऽप्यभाव एवेति | एवं तावदबुद्धिप्रवत्तेषु काला- 
डुरादिषु अचेतनेषु नियतिरुक्ता | बुद्धिमत्खपि नियतिरेव । यदुक्तं प्राक् त्वया 
“पुरुषस्य ज्ञातुरिच्छानुविधानेन वस्तुनियतिवैपरीलम्'इति तन्नोपपद्यते । तत्रापि 
नियतेरेव कारणत्वात् | कुतः ? पुरुषो व्यग्रोऽव्यग्र इति नियतेरेव यतो भवति। 
साप्यापेक्षिकी ताइशी नियतिरेव । आदिग्रहणात् कुशलो5कुशलः पुरुष इत्याद्यपि 
ARAR | एवमप्रयुक्तेषु खातब्यादेव परनियोगानपेक्षप्रवृत्तिषु नियतिः) 
रथुक्तेष्वपि नियतिरेव | करणादीनां करणाधिकरणकतेकर्मसम्म्रदानापादानानां 
क्षमत्व॑ तत् क्रियासाधनसमर्थत्वमक्षमत्वमसमर्थत्वम्। यथोक्तम् “एतत् परशोः 
सामथ्यं पत्रतुणेन’ इत्यादि, तेषामेव सान्निध्यं कतो sfr: | असान्निष्यमग्राप्िः। 
आदिग्रहणात् प्राप्तानामपि करणादीनामन्तरे विज्ञा इस्रेवमादेः करणादङ्वराद्यु- 
त्पस्यञुत्पस्योनियतिरेव कारणम् | तथानियतत्वादिति । एतेन पाकादिदोषाः 
प्रत्युक्ता; प्रतिषिद्धाः | यदुक्त त्वया “काले न पाकोऽकाले पाकः इत्यादयो दोषा 
इति, तदपि तथानियतित्वादित्ेतेनेव न दोषाय | कालाकारयोरपाकेन पाकेन च 
तेषां तेषां भावानां नियतत्वात् सेव नियतिस्तथा तथा नियतं भवतीति । किं चान्यत्- 
सर्वज्ञोऽपि चेत्यादि | यदपि च सस्यगदशनज्ञानचारित्रतपोभित्ञानावरणा्से- 

१ हि क-ग. २ RGA क-घ। ३, भा क-ग । 
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पकर्मक्षयात् केवलज्ञानप्राप्तिः unie पोरुपेणेति मन्यसे तदपि मा मंखा नियति- 
मन्तरेणेति | कथं तहि मन्तव्यम् ? | सार्वक्ष्य नियतेरेव भवतीति। तामेवासो नियति- 
मखिलां पश्यन् सर्वज्ञो भवतीति । तयेव च Agen नान्यथेति | स हि भव्या- 
भव्यसिद्धादिभेदेषु gery गतिखिल्यवगाहे ada रूपरसादिशरीरवाश्षनसः 
प्राणादिपरिणतिरूपामसड्ीणोमनादिमध्यान्तां कालत्रयेऽपि अनुत्पत्तिमविनाशां 
खेन रूपेणाविपरिणामां लोकस्थित्यनतिक्रमेणाप्रच्युतखरूपां वस्तुनियतिं बीजा- 
दिनियतिं बीजादिनियताङ्करादिवस्त्वात्मिकासेकां ,सर्वभेदेष्वभिन्नामनेकरूपां तेषु 
तेषु भेदेषु तदूयनियतित्वादनेकां बन्धमोक्षप्रक्रियानियतिसक्ष्मां जीवकर्मणोर- 
नाधेन सम्बन्धेन सम्बद्भयोः कार्येकारणभूतेर्मिथ्यादशेनादिभिनियतिवश्ञात् सन्त- 
त्यानाद्यो वन्धो भव्येषु बन्धोद्वर्तनसमर्थसम्यग्दशेनादिभावनियतिविवर्तान्मोक्ष- 
हेतोरमूर्तखभावस्य ज्ञानदशनवीयसुखादिस््ात्मनः खात्मन्यवखान मोक्ष इत्येतां 
वन्धवन्धकबन्धनी यबन्धविधाना्चनेकभेदप्रमेद्बन्धप्रक्रियां ब्रतसमितिगुप्तिधमोलु 
ग्रेक्षापरीपहजयचारित्रसंवरां द्ादशविधतपो<5लुष्ठाननिजरां क्षेत्रकाठगतिलिङ्गतीथ- 
TARTS SA धितज्ञानावगाहनान्तरसहःख्याल्पवहुत्वाद्युपायव्यारूयेयां कुत्ख- 
कर्मक्षयाव्याबाधालन्तेकान्तसुखात्मिकां च मोक्षप्रक्रियाँ परमसक्ष्मा VUTS- 
नन्तकालमव्याबाधसुखं तिष्ठति | एषा च बन्धमोक्षग्रक्रिया दिम्मात्रमुपदशिता | 
अतिस्षक्ष्मताद्वहववक्तव्यत्वाच्च नात्र परीक्षाकाले शक्या वक्तुम् । यथोक्तम्-- 

लोगम्मि जीविता सव्वागमकोसिया दुरोगाहा । 
तत्तोवि क्रीसियतरी चिंता बंधे meu य ॥ १॥ 

इति? Rampai: ॥ 

इति RaRa: परिसमाप्त+ ॥ 

१ °त्रिभागेषु घ । २ ससं? क-ख । 

३ लोके जीवचिन्ता सवोगमोत्कृुष्टा दुरवगाहा | 
ततोऽप्युत्कृष्टतरी चिन्ता बन्धे च मोक्षे च ॥ 



१७२ नयचक्रम | [ विधिविधिनये-« 

अथ कालवादः । 

` अपरो द्रव्या्थों विधिविधिनयविकल्प आह-नायमपि नियतिवादः परितोष- 
कर; | एवं तर्हीलादि, येययुक्तज्ञा, इत्थं खतेत्राखतचत्वान्न ज्ञ एव भवितुमहति | 
किं aff? Rada युगपद्युगपचानेकधा क्रियादिकायेकारणभावनियतमेतदिति 
भावनयानंयैव त्वयोक्तया युगपदयुगपन्चियतरूपादिबीजाङ्कराद्यथष्टेन नियतिरेव 
भवति। किं तर्हिं काल एव भवतीति भावितं भवति | 'अपरस्मन्नपरं युगपच्िरं श्षिप्र- 
मिति काललिङ्गानि’ (वे,द+२।२।६)इति वचनात् युगपदयुगपन्चियताथानां वृत्तभेव- 
नार्थत्वादर्तनसख काललक्षणत्वादिति। तद्भावनार्थभाह-इह युगपदवस्यायिनो घटरू- 
पाद्यः, ते किं परस्परं प्रविभक्तितः सेनेव भवन्त्युत कालसामध्योत्? इति वस्तुरूपेण 
तावचिन्त्यते । तत्र तावन्न केचिदपि वस्तुम्रविभक्तितो भवन्तीति वाक्यरेषः | 
रुपरसगन्धस्पर्शशब्देभ्यः प्रविभक्त्या प्रविभागेन तदूपेण प्रविभक्तितो वा कार- 
णान्न भवति तेः सहोपलभ्यमानमपि तदह्यतिरेकेणाभावात् । भिन्नेन्द्रयग्राह्यत्वा- 
दिति चेत् एक्याभावाद्योगपद नानात्वं च सिद्धम् | न द्यभिन्नख योगपद्यम् । यु- 
गस्य स्कन्धयोः पतनं युगपत्। एवमन्यत्रापि। अनेकाश्रय योगपद्यम्। अतो रूपादयो 
युगपद्र्तन्त इत्येषा वृत्तिः प्रख्यातिदष्टार्थतः । शब्दतोऽपि च वर्तनं कलनं संख्यार्न 
प्रथनं वुद्ध्या शब्देन वा निरूपणमिति वत्तिरेव | तसात् करनं काल इत्यक्षराथानु- 
सारेण वर्तनं कालस्त कालात्मानं युगपद्रुच्तिप्रलाख्यानात्मकमन्तरेण न ते केचिडू- 
पादयो युगपद्कचितुंमहन्ति | तसाडूपादयो युगपदित्येतत् कालसामथ्यात् | एवं 
WENT रूपादय उक्ताः, स्थूला अप्येवं घटे ग्रीवादयः | तथावृत्तेयुगपद्ुत्तेः | कस्य? 
कालात्मनः | एवं वृत्तिथ भवनमित्त आह-तथा भवनादिति | सृह्लोष्टादयः 
मृदिति ठोष्टादयः | एवं युगपद्ठतेः एथिवी सृदादय एव । तथावत्तेरेव मृल्लोष्टता- 
इमसिकतादयः | एवं द्रव्यं पृथिव्यादयः पथिव्यसेजोवास्वाकाशादयो युगपद्धत्तयो 
द्रव्यम् । द्रव्यादयो भावः । द्रव्यशुणकर्मणां सम्रभेदानां भाव इत्याख्या युगपद्ध- 
वनात् | एवं तावद् युगपद्कुत्तिः काल एव भवतीति भावितस् | ऋमवृत्तिनियतिरपि 
कार एव भवतीति भाव्यते | तत आह--अयुगपञ्गाविनोऽपि इत्यादि, 
यावदापत्तेः | अघुगपञ्कवितुं शीलमस्येसयुगपङ्कावी | तस्यायुगपद्भाविनो 
ऽमवितुकामस्याभवनाभियुखस्य बीजाङ्करादेर्वस्तुनो यदि बृत्त्यात्मककालभावो 
नाभ्युपगम्यते ततो वर्तनादतिरिक्तय कस्यचिद्रप्यनुपपिरापद्यते वर्तनाऽभा- 
चात् चन्ध्यासुतर्वत् | ततथालुपपत्त्यापत्तेः सति वर्तनात्मके काले तदुपपत्तेः 
कालात्मकता । एवं तावन्नियताथाम्युपगमः कालमन्तरेण न भवतीति युगपद- 

MS ग-घ । २ ATI क-ख |. & देव व ते क-घ ७वर्ततेग। 



काळषाद्ः | न्यायागसाइुसारिण्यळङ्कतम् | १७३ 

युगपदूद्ृत्त्यात्मकः काल एव भवतीत्युक्तम् । इदानीं नियतिवादिनो दोषोऽमि- 
धीयते--नियतेस्त्वित्यादि, यावत् सदा सर्वस्य, यत उक्तस्त्वया खभाव- 
वादिनं प्रति वाल्यकोमारयोवनमध्यमाधवख्ा युगपत् स्युः सर्वाकारखभाव- 
त्वात् देवदचादेरङ्रपत्रकाण्डाचवस्था्च युगपत् स्युत्रीद्वादे' रित्युपालम्भः स 
एव नियतेः सवोत्मकत्वात्, कसात् ? सर्वाकारनियतेव न भवतीति खभावो- 
पारम्भवन्नियत्युपालम्भोऽपि त्वामपि प्रति नियतिवादिनं समानः | सदा 
सर्वकालं सर्वस्य TAMA तस्येति कालाभावेऽतीतानागतवर्तमानाविशेषात् | 
VET चातीतानागताकारता वर्तमानाकारता च,” वृत्त्यात्मककालाभावानियते- 
आविशेषादतीतानागतानाकारता वर्तमानानाकारता स्यात् । वर्तमानाकारता- 
वद्तीतानागताकारतापि स्यात् । न च दृष्टातीतानागताकारता वर्तमानानाका- 
रता वा । स्यान्मतम्-अतीतानागताकारता वर्तमानाकारतावन्नियतो विद्यमाने 
तिरोभूतत्वान्नोपरभ्यते । वर्तमानाकारता त्याविभूतत्वादुपलभ्यत इत्युक्तत्वाद- 
तुत्तरमिति | | 

अत्रोच्यते--अपि च तथापि नेककालातिक्रम इति | एवमपि ज्याकारताया युग- 
पढ़तायाः ऋमेणाविभोवतिरो भावावती तमनागतमिति चेतत् सर्वे कालवाचिशब्दार्थ- 
सामथ्येग्रतिपादित कलनं वर्तनं भवनमन्तरेण न स्यादतः कालखानतिक्रमणीयता 
इति । स्रीक्षितमपीत्यादि | एतेन प्रकारेण सुषु परीक्षितमपि कालादृते नान्यत् 
कारणमवस्यानां बाल्यादीनामङ्करादीनां च क्रमेणावस्थापक, रूपादीनां वा युगपद- 
वस्थापकमालक्ष्यते | तसात् त्वया नियतानन्तरव्यकत्येवास्युपनतः कालः | सप्ताहं 
कललं भवति | ततः सप्ताहमबुंदम । एवं पेशी घनमित्येवमादिक्रमेण गमादिषु 
पूर्वोक्तावखानां पूर्वस्यानन्तरावखाऽभिव्यज्यत इत्यनयैव नियताभिव्यक्त्या काल- 
मभ्युपगतमापि नियतिमात्रग्राहदोपेण खपक्षरागा्चाऽनिच्छता त्वयात्मा तेभ्यो गुण- 
वत् कालपश्षपातकृतगुणेभ्योऽपनीयते। मा भूद् गराइ इत्युक्तेऽतिनिष्ठुरत्वाच्चि्तपीडेति 
mage इति प्रागव्याख्यातगोणशन्देनोच्यते | अथवा ग्राहोऽभिप्रायो, ग्राह- 
यतीति ग्राहः । तस्याभिग्रायस्य दोपेण खवचनाभ्युपगतमपि कालमपञ्यन् कालत- 
च्ववादित्वेनाप्ययशोधमोदिगुणमणादात्मानमपनयसि | यदि नियतिक्ृतेत्यादि, 
यावन्न युज्यते, नेवमभ्युपगन्तुं शक्यं नियतिकृतेवाथोनां प्रवृत्तिरित्यनन्तराभि- 
हितदोषसम्बन्धात् कालत्वस्थोक्तत्वाच । अभ्युपेत्यापि नियतिकृतत्वं दोषं बसः-- 

` इदं पूर्वमिदं पश्चादिदमिदानीमिदं युगपदिति न युज्यते, पूवोदयः कालत्रय- 
वाचिनः, युगपदित्यभिन्नकांलवाची शब्दः | तत्तु कालमन्तरेण लोकप्रसिद्ध व्यव- 
हारजात न युज्यते | | z 

१ सम्प्ाप्तः घ 1 २ AAO क-घ । ३ "सख त्वयेवा” गा। ४ apum? qid 
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कारणान्तरमप्याह--सर्वेपां तेषां बीजादो नियतेः सन्निहितत्वात् । बीजे 
मूलाडुरपत्रनालादीनां नियतेः सन्निहितत्वात् | शुक्रशोणितावस्थायामेव कलला- 
बुदगभाभकादीनां नियतेः सन्निहितत्वात् पूवोदिक्रमवृत्तिता युगपद्धत्तिता वेति न 
युज्यते) नियतेरेवेति चेत्, त्र । आनर्थक्यात् | 

खान्मतम्-एतदपि नियतेरेव युगपदर्तनं पूर्वादिक्रमवर्तनं चेत्यादि । एव- 
कारात् कालादिनिराकरणं वेसेतच्चायुक्तं नेरर्थक्यात् | नियतेः पूर्वादीनां वा 
नेरर्थक्यात् | यदि नियतिरेव कारणं पूर्व प॒थादिदानीं युगपदित्यादिकारवाचि- 
शब्दोपादानं तदथाश्रयणं चानर्थकम्। तद्थोभावे सति नियत्यैव कृतम्रयोजनत्वात् 
तदुपादाने वा नियत्यानर्थक्यम् । इह तु नियत्यानर्थक्यमेवेति मन्यख कालं 
अत्येकार्थव्यापाराथोनां पूर्वादीनामवश्याभ्युपगम्यत्वात् तैरेव कृतप्रयोजनत्वात् 
किं नियत्या प्रयोजनम् ? | किमिह पूवोदिभिरियादक्षरेमावितार्थत्वाद्यदथै नियति- 
रुपादीयेतेतन्नास्तीत्यभिग्रायः | तत्तु पूवादिभिः कृतमेव । यत् पूर्व तद्वीजादि 
यत् पश्चात् तदडुरादील्ेतयोः पूवापरशब्दयोः क्रमात्मकारवाचित्वादिति | तन्नि- 
द्शयति। एवमादिविकरपव्यवद्दारेषु काल एव भवतीति भावितम् | 

किं चान्यत्-सर्वसङ्गहेणेव वा यत्पूर्वं यत्कार्यं तत्पश्नाक्रमवर्तिनां भावानां 
कारणकार्यत्वेने सङ्गात् | पूर्वापरयोः कारणकार्यत्वात् कालत्वाच काल एव NA- 
तीति | एतस्य क्रमव्यवहारस्थ सिद्यर्थं त्वयाचुक्रमार्थ पुरुषं खभावमन्यद्वा कारणं 
तत्कार्यं चाश्रित्याप्यवश्यं पूवादय आश्रयणीया एव, नियस्यादिमात्रेण पूर्वा- 
द्यनपेक्षेण व्यवहारासिद्धेः। नियतेरेवासिद्वेच्येवद्ारासिद्विरन्यथेति, पूवीदिभिर्विना 
चीजादीनामनियतत्वात् खभाववन्नियत्यभावो नियत्यभावादू व्यंवहारासिद्धिरिति । 
मम पुनः कालवादिनः पूवोदिषु तु समाभ्रितेषु नियत्या किं कियते ? सिञ्चस्व 
नियत्या विनापि ऋमव्यवहारः, पूवादिभिरेव कृतत्वादित्यर्थः | 

किं चान्यत्--नियतिवादे casas तु त्वदीयेनेव न्यायेन विदुषां Ra- 
हितेत्यादि । हितप्राप्यर्थ आचारो लोकिकः कृषिवाणिज्यासेवादिरोर्दैनपचनभो- 
जनादिथ इषटार्थसतदुपदेशश्चैतत् कुर्विद ते श्रेय इति | लोकोत्रथादष्टाथो यमनि- 
यमादिः | अहितग्रतिपेधार्थथ लोकिकः क्षारविषकण्टकायिशख्रादिपरिारार्थ- 
सदुपदेशश्र बालादीनां मा कार्षीरिति, लोफोचरथाइष्टारथो हिंसानृतस्तेयात्रह्मादि- 
भ्यो विरतिः भेयसीति । तावेतावाचारोपदेशावनर्थको स्याताम्। नियतैव यद्यवर्व्य- 
माव्यरथोऽने्थो वेति किमाचारोपदेशाभ्यास् । किमिव? चक्षूरूपग्रहणनियति- 
बंत्। यथा चञ्जुषा रूपं पश्यन्तं पुरुषं नियत्या खमावतोऽन्येन वा केनचित् कारणेन 
18g क-ख। २लावुग। ३ “सा” eT) ४ °च° क-घ। ५५न वे घ । 



कालवादः | न्यायारमाबुसारिण्यढङ्कतम् । १७५ 

वेद्भिमतेन सिद्धत्वात् पुरुषाकारादते यो ब्रूयाचनश्नुपा रूपं पश्य मा द्राक्षीजिद्द- 
येति । किं तेन कृतं खात्! | तथा नियत्या सिद्धयत्खसिद्धयत्सु वा किं यत्रोपदे- 
शाभ्याम् ? किं कारणम्? अयलत एवं तथासिद्धः, ओदनकवलाद्यास्सरप्रवेशोऽपि 
रक्षपयल्ताइते त्वन्मतेन सिध्येत् | अप्रक्षिपे कवठे pend em: स्यादित्यादि 
योज्यम् | 
यल्लोऽपि नियतित एवेति चेत्। स्यान्मतम्-योऽप्यसो यलो नियतित एव | एषोऽपि 

आचारोपदेशरूपस्तसतिप्रयोजनोदनपचनासम्रश्तपादिरूपश्च तथातथानियतित्वादि 
त्येव चेन्मन्यसे, ततः सर्वलोकशास्रारम्भप्रयोजनाभिधानानर्थक्याछ्ञोकागमवि 
रोधो, यथासङ्ख्यं लोकविरोधः आगमविरोधश्च | सर्वलोकस्य सर्वशाखाणां चार- 
स्मप्रयोजनयोस्तदमिधानस्य चानर्थक्यम् | वुञ्चक्षाग्रतिकार्रयोजन ओदनपाका- 
रम्भः | सह प्रयोजनेन त्यादिना तदुपदेशवचनारम्भप्रयोजनानि चानर्थकानि 
लोके। TAT च धमोर्थकाममोक्षालद्थाथ शाख्ारम्भास्तटुपदेशाश्चानर्थकाः ATT 
वन्ति । किं कारणम्? 'भावस्यान्यथाभावा'भावात्। यसाज्न तेनेव भाविनो 
SAM, अभाविनश्च न भावः। तसाद्भावस्यान्यथाभावामावात् सर्वलोकशास्नारम्भ- 
प्रयोजनाभिघानानर्थक्यम् , तसाच लोकागमविरोधो | लोके सवोगमेषु चारम्भ- 
प्रयोजनाभिधानानां प्रसिद्धत्वात् । 

किं चान्यत्-क्रियाया एवोदनवृप्यादिफलप्रसतेः ग्रसक्षविरोधः । DESM 
एवोदनसिद्धिनोंदासिन्येनासितुः कदाचिज्रियतेरेव केबलायाः। सिद्धस्य चोदनस्य 
फलं qf, सापि मुखे कवलग्रद्षेपग्रसनादिक्रियात ua भवन्ती दष्टा । ओदन- 
जन्यतृत्तिबेटवणोरोग्यादिफलं चान्तेतात्मरसरुविरादिविभागपरिणामनक्रियातः। 
तस्याश्च क्रियाप्रसा ष्यत्यादिहेत्वोदनसिद्वौदनजन्यतृप्तिबलवणोरोग्यादिफलम्रसते 
रत्यक्चत्वान्नियतित एवेति वादे प्रत्यक्षविरोधः | एवं नियतेरेवेवमिति चेत् । एवं- 
aan नियतिः क्रियानियतिरित्युच्यते | अस्याः क्रियानियतेरोदनातृप्यादिफल- 
्रप्रतिनियतिरित्येतद्चायुक्तम् | कालानथान्तरे क्रियाया एव्वं क्रियानियतिरिति 
संज्ञामात्रे विसंवादात् | अभ्युपगतं तावत् त्वया एवं नियतेरेववमिति घुवता काष्ठादि 
साधनसन्दभया लोकिक्या पचिक्रिययेवोदनसिद्धिवृत्यादिफलप्रस्वतिनियतिरिति । 
एवशब्दस्य तदर्थत्वात् | सा च क्रियानियतिः कारक्रियापयायत्वात् कारनियतिः । 
नियतेः क्ियायाअैकार्थत्वात् | तसादावयोः संज्ञामात्रे विप्रतिपत्तिनाथे | 

अत्राह-ण्वमपि क्रियासिद्धौ कालासिद्विरिति । अत्रोच्यते-तेन कालानथो- 
न्तरत्वात् क्रियायाः क्रियाकाल इत्यनथोन्तरम् । कालेनेव क्रियाख्येनेव नियति- 

१ च" क--ख | २०८; घ। 



१७६ सयचक्रम् । [ विधिविधिनये- 

रिति qT स एव काल इत्युक्तं भवति । कालक्रिययोरनथान्तरत्वात् काल- 
नियतिः क्रियानियतिरिति संज्ञामातरे विसंवादात् पूर्ववदिति । 

किं चान्यत्--नियतिप्रतिपादनपरिङ्केशाम्युपगमाच्च नावझर्यभावाव्यभिचार- 
दर्शनविपय या थम्वृत्तरम्युपणमविरोधः | पुरुपकालखमावादिदशनानां नियल्येवा- 
व्यभिचारिण्या तदविनामाविनामव्यभिचारादिव त्वयाभ्युपगतानां परवादिभिश्च 
स एवेत्यभ्युपगतानां त्वया पुनस्तद्विपयेयो नियतिरेव कारणं न कालादय इति 
प्रतिपादनार्थं प्रवृत्तिरङ्गीक्ता यदि तानि दशनान्यनया त्वदीयया ्रब्वस्याऽपनी- 
यन्ते | नावइ्यंभावीनि तानि । अथावश्य भावीन्येच नापनीयन्तेऽनयापि प्रवृत्त्या 
ततो नियत्यर्थपरदर्शनविपर्ययमापादयामीत्ययमम्युपगमो निवर्तत इत्युभयथाभ्युप- 
गमविरोधः | खबचनपक्षधर्मत्वादीनां gun निराकरणं येयं पक्षहेतुर्टान्ताद्यवय- 
बोचारणे प्रवृत्तिसया खबन्धनं परमतनिराकरणसमर्थमिति मत IE 
खत एव नावश्यं भवतीति क्रियते । अथावश्यं खत एव भवति। प्रवृत्तिरनर्थिका । 
प्रतिपादनासमर्थवचनिका, प्रवत्तिवचनयोरनियतार्थत्वात् , हेतुः पक्षधमो हेयार्थ- 
प्रतिपत्तिनियतोञ्वद्यंमावी प्रवत्तिमन्तरेण चेत् अवृत्तिरनर्थका, नावश्यमावी 
Renaa: । एवं दृष्टान्तो5्पीति व्याख्येयम् | इति प्रवच्यैवाभ्युपगतया 
वचनहेतुच्टान्तानां निराकरणं प्रमाणान्तरमन्तरेणापीति । कथं पुनराचारो- 
पदेशानर्थक्यदोषाभावः? लोकागमादिविरोधामावश्रेत्येतत् प्रतिपादनार्थमाह- 
अत इत्यादि | अत/-प्रागभिहितकालकायत्वहेतो! सर्वलोकशाख्रारम्भप्रयो- 
जनाभिधानानां सर्वशास्रार्थत्वे येयं पुनर्भावनोच्यते । धमोर्थकाममोक्षाः 
WEF: । एवं चतुर्थवगसाध्यसाधनसम्बन्धार्थ: । सर्वशास्रारम्माः काल- 
सामथ्योदेव सफला नान्यथेति ग्रतिपद्रच | कथम्? उत्तमावनावत्। 
उक्ता भावना रूपादिघटादियुगपद्धत््यात्मफकालरूप बीजाङ्कुरादिपूर्वोत्तरक्रम- 
वृत्यात्मककाउरूपं च जगदनियतपरिणतं चेति | तसादुक्तमावनावदनियतेधमो- 
दथोनामाचाराणां पूवोपरीभूतक्रियात्वात्, क्रियार्थत्वाचोपदेशानां कालस्य च 
पूवापरीभूतस्थ क्रियात्वात् सार्वक्ष्याः शाख्रारम्भाः। तथा ्राह्मणेत्यादि | एवं च 
कृत्वा कालकृतत्वात् क्रियाक्रियाफलानां धमोर्थकाममोक्षायैः qe विहिताः 
क्रियासद्यथा यथाक्रमं धमोदिषु आक्षणस वसन्तेष्य्याधान “वसन्ते STU 
यजेत । ग्रीष्मे राजन्यः । शरदि वा यजेत वैश्य» इत्यादिवचनात् । तथा 
वृणिजां मद्यस्यापानमिति वर्तते | ईश्वराणां कडादीनाम् ,उद्यानगमनम्र। वासन्ति- 
कवखालङ्कारमाल्यगन्धमोजनादिसेवन रमणमित्यादीनाम् , आदिग्रहणात् सन्धि- 

१ भतः घ । इतः क-ख । २ वे? क-ख | "वि घ । 



कालवादः | न्यायागमाचुसारिण्यलङ्कतम् । १७७ 

विग्रहआसनयानादिगुणानुप्ठानमित्याढि । निष्क्रमणमित्यादि, यावद् यतीनां 
निष्क्रमणकालादारभ्य यावद्विमोधषं, विमोक्षणस्यात्मकर्मवियोगफलस्य मोक्षस्य 
कालो यतीनां निष्क्रमणादेः काल इति | 

यथोक्तम् “अप्पणो निक्खमणकालं आमोएत्ञा-चइत्ता रज्ज” ( equ ) 
इत्यादि | तथा दण्डकपाटरुचकमन्थानलोकपूरणक्रियाभिः तत्काले कर्मत्रिकेया- 
ऽऽ्युषा समीकरणमित्यादि | अनियतचेतनाचेतनत्वेत्यादि, यावत् कलनं 
कालखरूपतादात्मकत्वभावेनेव वर्तते | अनियतं चेतन्यञ्चुपयोगरूपादित्वेन, रूपे 
चेतनाया उपयुक्तत्वात् । अचेतनत्वेनाप्यनियतं चैतन्योपयोभापत्त्योपयुक्तत्वात् । 
अथवा तृणादेगेवाद्रभ्यवहृतस्य सुखटुःखादिचेतन्यापत्तद्रच्यस्य प्राणाद्यापत्तेद्रेब्य- 
ग्राणातिपातादिभावः। कालक्रमागतपरिणतिवश्ञात् उपशमक्षयक्षयोपशमोदयपरि- 
णामभाषेश्च जीवपुद्रलयोरना्यनन्तशो वर्तनात् | न केवलं चेतनाचेतनयोः परस्पर- 
Emh, वृत्तेव वृत्तिः। किं तहिं ! अचेतनस्यापि एथिव्यादित्वेनापि तथा, qu- 
थेकजातित्वात् TRA एथिव्युदकज्वलनपवनवनस्पत्यादित्वेन विपरिवर्तमानप- 
रिणतीनां अनाद्यनन्तश एवं इत्तिर्वतनम्। तस्यात्मा खं तत्त्वं येपां परमाणूनां ते 
परमाणवस्तेषामनाद्नन्तवर्तनात्मस््तच्चानां वृत्तेः कलनात्मक रूपं भूयो भूयो RT- 
रितरतंतेऽभ्यावर्तते। रूपरसादिभेदः परिवर्तते | तद्ुणमेदेनाप्येकदवित्रिसंख्येयानन्त- 
गुणभागहीनवृद्ध्या कृष्णशुकत्वादिना वाभ्याइृत्तिरेकांशस्यापि परमसक्ष्मरूपादि- 
भावपरमाणोरप्यनाधनन्तशोऽभ्याबृत्तिरतस्तदतीतानागतवर्तमानात्मकमेकें कूट- 
रमविचाल्यमनपायोपजनविकारयचुत्पच्ववद्भव्यययोगि' ( पा, म. भा. ए, ५९ ) 
इत्यादि | आदिग्रहणाद् ध्रुवादिसवीनिस्यलक्षणमेतदेव कलनात्मकपद्धारणप्रुपपच्चते । 
नाणुपुरुषनियत्यादिनिल्यत्वं पूर्वापरीभूतभावात्मकविपरिवर्तकलनस्यादिमध्याव- 
सानादशेनादेबं लक्षणस्य नित्यत्वस्य तखाद्विश्वविकर्पविवर्तवर्तनायाः कलनं 
काल इत्यमिसम्मत्यते । तच कलनं द्विविघमसदाद्यसर्वज्ञं प्रत्यनुमानमात्रग- 
म्यमविविक्तस् | सर्ववस्तुसामान्यमात्रग्रहणममितपूर्णकोष्ठागारधान्यकलनवत् | 
यथा घान्यममितकोष्ठायारे पूरित ङुम्भशतसहस्राचन्यतमपरिमाणमित्युदेश्चतो 
गृह्यते | तथोदेशमात्रतोऽतीतानागतवर्तमानवर्तनाकलनमसदादिमिः, सर्वज्ञं प्रति 
परमनिरुद्धे काले समये समये वृत्ताया विविक्ताया वर्तनायाः संख्यानं कलनं तत् 
कालः। 'कल संख्याने’ इति प्रतीतेः यथोक्तम् 

१ आस्मनो निष्क्रमणकालं ज्ञानेनावळोक्य, त्यकत्वा राजयस् | २ एतेषां खरूपजिज्ञासुसिर्विको - 

कनीया आवइ्यक-तश्वार्थाधिगम -स्थानाङ्गसूच्रसत मस्यान- चिवाहम्रहति(भगवती)-अञ्ञापनो पाङ्ग- 

अ्रशसरतिप्रश्रतयो अन्धा; । ३ सातावेदुनीयनामगोन्रसंशर | 
qo do २३ हि 



१७८ नयचक्रम् | [ विधिविधिनये- 

“जं जं जे जे भावे परिणमति पयोगवीससादव्वं | 

ते तह जाणाति जिणो अपजवे जाणणा नत्थि U^ (आ०नि०गा०२६६७) 
इत्येतदर्तमानखतत्तवकालनिरूपणम्। स तथेत्यादि स एव कालस्तथाभूतेन वर्तमान- 
रूपेण कलनार्थन सामानाधिकरण्येन तां वर्तमानामेव सामान्यमभिन्नामयजन्न- 
भूतो भवति भविष्य॑श्रेति विशेषव्यपदेशं लभते,नान्यः कश्चिदकलनात्मकपदार्था नि- 
TARA । स एव कलनलक्षणो भावख्रिधा मिद्यते | तत्समानाधिकरणत्वात्। 
सच्चात्मकत्वादू घटवत् । न व्यधिकरणो भूतो भवति भविष्यंश्चाकाल एव व्यधि- 
करणोञ्सद्रूप एव । किं कारणभू! अन्यथाऽन्यस्याभावात्। इह ह्यन्यथा न भवति, 
यथा FIA WIT न भवति | खपुष्प वा कुसुम न भवति | घटो वा पटतया न 
भवति | पटो वा घटतया न भवति। किं तदि? तदेव तद्भवति । कुसुममेव इुसुमम् , 
तदेव चान्यथापि भवति, यथा कुसुममेव सुङुलिताद्वेविकसितसमस्तविकसितजर- 
न्ताम्लादिना | एवं तावत् काल एव भाव इत्यभेदेन भवन व्याख्यातस् | कारण- 
भेदेनापि स एव तथा कलयन् वर्तनेन कपत इति। कल्पनस्य कतेत्वमनुभवतीति 
कलनं भवतीसर्थः | स एव कर्पते क्रियते कर्म भवतीत्यर्थः । पूवापरतया काये- 
कारणभावात्। तेन च तस्य चेत्यादिना तस्यैव कलनस्य शक्ति भेदात् तेन क्रियत इति 
करणता, तस्मे क्रियत इति सम्प्रदानता । ग्रहणात् तसात् तसिननित्यपादानाधिकर- 
णते वापि तसैव । इदानीं कारस्य त्रिधा भिन्नस्याप्यभेदोपदशेनार्थ ज्ञानेन क्रियया 
चेकयम्ुच्यते-एवसेव चेत्यादि, ज्ञानेन dated इस्यते | यावदेकत्र 
मेघादिरिति । एवमेवेति । यथेव कतेकर्मकरणादिश्क्तिभदेऽप्यभिश्नः कालः । 
तथा स वर्तमानातीतयोः कारणावस्थयोः । एवं सप्तम्यन्तोऽयं eat: | कार्ययाभिमु- 
ख्येन शृह्यते। कायोङ्गीकरणेन तत्माधान्येन तदात्मनेति यावत् । वर्तमानाव- 
स्थायां कायेस्याभिमुख्येनातीतावस्यायां चोत्तरावस्थाभिमुख्येन स एवं कालो 
गृह्यते | किमुक्त भवति? कल्पते ज्ञायते | यथासंख्यमेकत्र पटादिरेकत्र मेघादिः 
वर्तमाने पटादिरतीते मेघादिः । तद्यथा-पुरुषो हि पूर्वाह्ने पट पञ्यन्नपराह्वेऽपि पट 
एवायम् ,श्वोऽप्यपरेधुरुत्तरेद्ुरापि वा पट एवेति, वर्तमानकालेऽपि पटमेष्यत्कालेऽपि 
पटमेव मन्यते । मेघे चोन्नतमात्रे वर्षति पयैः। ततः ्रलही बीजञ्चुत्पच्यते। मूलाझुरादि 
भवति | ततः अलही पोण्डे, ततः कर्पासः । ततः ow । ततः पट इत्यतीतकाल 
एवेष्यत्काठं पटं मन्यत इस्तः कायोख्यामिग्नुख्येन स एव कालोऽतीतो 

१ यदू यद् यान् यान् भावान् परिणमते प्रयोगविखसाद्वव्यम् । 
aa तथा जानाति जिनोऽपर्यवे परिज्ञा नास्ति ॥ २ aga ग । ३ "कुसुम ग । 

४ कपात? रा । ५ स्यवेशः ग । ६ तादात्स्येभ घ। o A ग। वर्षत्ययं घ । 



कालवादः | न्यायागमानुसारिण्यटङ्कतम् । १७९ 

वर्तमानथाभेदेन गृद्यमाणो दृष्टतसादभिन्नः | एवं ज्ञानेनेक्यमापाद्य क्रिययाप्ये- 
क्यमापादयत्यतिदेशेन-अहणवच्च स एव क्रियते । किं कारणम्? तथावृत्तेः । एवं 
हि वर्तनं सेव हि क्रिया यथा गृह्यते तथा क्रियतेऽप्यसावेवाभेदेनेति तत्कारणं- 
काये दर्शयति- क्रियया कल्पत इति | एवं तावदतीतवर्तमानयोः कारणयोः 
कायोख्याभिद्ुख्येन ग्रहणकरणाभ्यां ऐक्यम् , नामाख्या शव्दः, दाव्दमाचेणेव 
भेदात् तयोरष्यनागते। तयोः कारणयोरप्यनागते कार्ये अतीतवर्तमानयोः FR- 
णाख्यामिञुख्येन कायोख्याभिमुख्यकारँक्यवद्वहकरणयो; समाना करप्यसानता 
इश्यते । — तथ॒था-संयोगतन्त्वाद्युदकगर्भसजनपाचनादिवर्तनपट- 
तरत् | यथा तन्तूनां संयोग दृष्टा रुत-कपोस-अलहीपोण्डप्रलहीमूलाहुरादिज- 
रूसजनपाचनधारणमेघकलनानि Lael । तथा च क्रियन्त इति तान्येव वर्तनानि 
पट इत्येष्यत्पट एव । तथा तन्तुवायस्थ ग्रहणकरणाभ्यां प्रवृत्तत्वात वर्तमानातीत- 
प्रता as | अत एव Fae | एतसादेव कारणाडर्तनस्याप्रतिधाताद 
व्यापित्वाच करणान्तरापेक्षा नास्ति | कलनमेव द्येकमनन्यसाधनम् | खयमेव कार्य- 
कारणवृत्तित्वेन विपरिवर्तितुं क्षममपुरुषकारं चेतनाचेतनेषु वृत्तेरभेदादख भाव 
जीवाजीवात्मकपरिणतिक्रमविवृत्यजसत्वात् । अनियततथान्यथाभावविपरि- 
वर्तनात्मकत्वादेव संसाराभिरूपद्यणुकतर्यणुकादिभूम्यम्बुब्रीह्मा्याहाररसरुथिरादि- 
विपरिवर्तनस्य भावान्तरसंक्रमणटक्षणलात् संसारस। अत एवानादि, अनादि- 
त्वेन द्रमपक्षिप्ता नियद्यादिकारणान्तरापेक्षाऽनेनाकलनेन तसादनादित्वात् काल- 
बृत्तिः, अस्या एव कालवृत्तेरेव केवलायाः कारणान्तरनिरपेक्षाया हेतोः यदप्युच्यते 
पुरुषवादिना पुरुषक्रियात एव सर्वमिति iss तदसदेव कालाहुवति न तु पुरुषका- 
रात्। अनादीनां योगपद्यादिमतां पौवापयंयुक्तवृत्तित्वात् , तयो कालत्वात् किर 
तेनेव पुरुषवादिना कालस्य समर्थितत्वादिति। अत आह-पुरुषवादयुक्तमुक्तिक्रमार्थ- 
तुरीयवचनादेव सुषुप्तावखा विशुद्न्ती सुप्तावस्था भवति, सुप्तावस्था च जाग्रदवस्था 
भवति । जाग्रदवस्था विशुद्धा सती तुरीया शुक्यवस्या भवतीति कालसामथ्यात् 
कमात्मलाभो घटते। तसात् सुषुप्तादेरवस्याविशेषाव्यवस्थानस्यानादिकाठमरवृत्त्या- 
त्मकत्बं परमात्मनो ATS स्यात् | असन्मत एवमेव घटते न पुरुषवादे क्रमा- 
क्रमविकल्पाभावात् | अन्यथा व्यवस्थाचतु्यस्ेकसर्वगतनित्याक्रमकारणात्मकस्य 
कतमावस्था प्रथमा द्वितीया तृतीया तुरीया वेति ?। | 

किं चान्यत्-इत्तिक्रमापादितकार्यकारणावखयोः कार्यकारणभावोपपत्ते- 
मिंथ्यांदशेनादिभिः सामान्यहेतुभिस्तत्मदोषनिद्दवादिभिथ विरेषहेतुभिः कर्म- 

३ कतकार्थ घ। २ भा” क-स्त्र। ३ “गो इष्टो ग। ४ का? ग। ५ "ना काळाभजन" ग । 
& Gaga? रा । 



$46 नयचक्रम् । [ विधिविधिनये= 

बन्धप्रक्रियोपपत्तेः संसारानादिता सन्तानाव्यवच्छेदाद् वा युज्यते पुरुषवादिनः | 
पुनः परमात्मनः शुद्धात् कूटयादिनिल्यात् कार्यकारणे डे अपि च्यतीताञ्न 
युज्यते संसारो बन्धाभावात् | बन्धाभावः कारणाभावात् अशरीरत्वात् अकरण- 
त्वाच | चशब्दात् सर्वगतत्वादेकत्वान्नित्यत्वा्ेत्यादयोऽपि हेतवः प्रदोषादि- 
कारणाभावात् , प्रदोपाभावात् कमो भाव इत्यादि गतार्थम् | यावत् संसारानादिता। 

अत्राह नियतिवादी-तस्य dara तथानियतेः संसारो भवति पुरुषपुद्दलयोः 
इति । अत्र नूसो-नाऽपि तस्य नियतेः संसारानादिता । कसाद्वेतोः t 
अतत्त्वात्। तद्वावसत्तम् ,“न TAA तखादतत्त्वात् तत् नियतिन भवति 
संसार! । अतर्ख चास्य न भवति संसारस्य | कचिदुपरमाभ्युपगमात् | खहेतोः 
साध्याविनामावित्वोपग्रदर्शनार्थमाह-यद्यत् तत्तत् न तत्नियतिडेटम् । यथा-घटः 
पटनियतिने भवति | पटोऽपि घटनियतिने भवति, तसाद् घटवत् पटवदतच्वान्नापि 
तस्य नियतेरिति साधूक्तम् । किं चान्यत्--एवमेव तस्य खभावात् | यदि बयात् 
तसय खभावात् संसारानादितेत्येतच नापि तस्य खभावात् | अतत्वात् तत्तमस्य 
ूर्वचन्सुवत्यवस्याभ्युपगमात् सिद्धम् । यदेतत् तत् तत्खभावं घटपटवदिति | 
एवं तावदनादिसंसारता नोपपद्यते नियत्यादिवादे कालमन्तरेणेत्युक्तम् । 

इदानीं कालवादे तदुपपत्तिरुपवण्येते-तस्मात् त्वनादिवर्तमानात्मकत्वा- 
दित्यादि यावन्न न युज्यत इति । तसादिति ग्रस्तुतात् कालात् संसारानादिता 
न न युज्यते इति संभत्स्यते | तुशब्दो विशेषणे | कालवाद एवेतदुपपद्यतेऽनादि- 
संसारित्वयौगपश्चपयोयत्वात्, अनादित्वस्य यौगपद्यस्य च कालग्रभाविनाभा- 
वित्वात् , कलनबृत्तिपयोयत्वाच् कालस्सेति | 
TIAA हेतुमाह्--अनादिचर्तनात्मकत्वात् कालस्य | कालो हि 

थुगपदनादिवृत््यात्मकः।नन्तिदं प्रागुक्तेन विरुद्ध पर्वापरादिवृत्तेरयोगपद्यादिति चेत् , 
न वर्तनख योगपद्यात् | तद्यथा परथिव्यादि-त्रीह्यादि-वृत्तीद्यादिर्ष्टान्तदण्डकाः | 
यथा पृथिव्यम्बुवाय्वाकाशपुरुषादयो युगपत् समेता लोकाख्यां भमाना अना- 
दयस्त एव च त्रीहियवगोधूमचूतपनसादित्वेन ख्रीपुरुषमहिषाजगवयगवादित्वेन 
च वर्तते । सहैव भूम्यादित्रीद्यादित्वेन ताइञ्योइचिविशवत्योरव्येवच्छेदेन खत 
एवात्मविषयोऽस्याः क्रियायाः सा तेषां ब्रीह्ादिभूम्यादीनां इत्तिविइत्तिप्रबन्धे- 
नात्मखरूपविषया क्रिया सेव च बन्धः । खिग्घरुक्षदत्या तेषां संशछेषादन्यान्य- 
रूपापत्तिः संसरणं तच्चानादियुगपदुभयबन्धनात् संसरणं दृष्ट, तथा जीवपुद्धलयो- 
रमिन्नवर्तनखतत्तयोः खसाध्येभ्य ud साघनात्मभ्यः हेतुकायेभूतेम्यः कारणेभ्यः 

१ “वो घ। २ ऋमतोऽपि घ । ३ “त्यतेतस्व' क | “तेल्यत* घ। ४ व्याख्ययदेव ग | 



काछवाद; | न्यायागमाचुसारिण्यढङुतम् | १८१ 

परस्परसंछेषवर्तनेभ्य इव भूस्यादित्रीद्यादीनां हेतुभ्यः खत एव बन्धक्रिया 
संसारक्रिया च वर्तनाभेदेन रूपभेदेन चेति इष्ान्तप्रसिद्वार्थव्याख्यानम् । दाष्टो- 
न्तिकव्याख्यान तु कालस्यात्मखात्मन्येव क्रिया अनात्मखात्मनि चेति | काल- 
साभिन्नवर्तनखतत्तस्थ भूम्यादित्रीद्यादिवच्च संसरणबदेवात्मखात्मनि जीवखरूपे 
क्रिया अनात्मखात्मनि पुद्ठलखरूपे वा युगपदेव बन्धसंसरणविहिता कालकृत- 
बन्धसंसारविहिततत्कृता विधातुरन्यस्थाभावात् सेषा संसारता युगपदमिन्नाउ्नादि- 
वृत््यात्मिका जीवपुद्रलयोः परस्परं स्वरात्मपरात्मवृत्तिकृतवन्धसंसारानादिता न न 
युज्यते | विरोधाभावादित्यमिप्रायः | एवं तावद्योगपद्यलिङ्गकालङृतसंसाराना- 
दिता । पू्ोपरादिलिङ्गकालकृतसंसारानादिताऽप्यसिन् दशेने न, esta एवेति । 
अत आह-इत्यादिना वर्तनाप्रमेदेनेत्यादि, इतिशब्दार्थ इत्यमर्थ | इत्यमुप- 
पादिता अनादिताया एव वर्तेनायाः प्रभेदास्ते पू्यापरादिक्रमात् | त एव भवान्त- 
राणि क्रमेण प्राप्तानि | कानि तानीति चेत् ? भूम्यम्ब्वादियोगः त्रीजोद्भेदः मूल- 
aga इत्यादि गतार्थम्। यावत् कुरुकतन्दुलोदन इति | ओदनादप्यभ्यवहृता- 
रसादि, यावत् कडेवरं, कडेवरात् , सत् , सुदो Bowe: । सृत्पिण्डकाच्छिवकः | 
पुनयोवद्ूम्यादित्वेन परमाणुक्यणुकादिसङ्काताः | जीवपुठ्ठलबृत्तिपरिवर्तिमेदेन T- 
तेनेनेवारभते प्रवर्तते नितिष्ठतीत्यारम्भग्रवृत्तिनिष्ठः। पुनर्विपरिणामोऽन्यरूपेणावि- 
भोवः स आरम्भः । प्रवर्तन खितिनिंष्ठा तिरोधानमित्येतद्नुपरतधर्मत्रयचक्रकम- 
guz BEI पूवोभिहितबन्धसंसरणवटुत्पत्तिस्थितिभङ्गा अपि 
वर्तेनखात्मेव । तदेव हि वर्तनं परिवृतत्यपरिवृत्तिष्वियविरोधं _कालकारणवादस्य 
दर्शयति-तत्प्सिद्धिग्रदशनार्थमाह--नलु ऋषीवलादिभिरपि पयुपाखत इति, किं 
पुनर्विदद्धिरियर्थ।। तथा तथा यथा यथासो कालो व्यवतिष्ठते तथा तथा पुरुषः 
पर्युपास्ते । आविभूतश्चृताङ्करकालो न तावदाविभूत इत्याविभूतानाविभूतात्मा । 
तस्मादेच चेत्यादि | तस्ादेव च वर्तनालक्षणात् कालादवगमितद्रव्यक्षेत्रमावा 
आत्मानोऽस्य तसादवगमितद्रव्यक्षेत्रभावात्मनः | अवगमितद्रव्यक्षेत्रभावात्मका- 
दिलर्थः । आग निमित्तं द्रव्य भूम्यादिव्रीह्मादिद्रव्यात्मा काल इति । घटो 
ग्रीवादय इति | at भातो रूपादयः । न केचिद्युगपदात्मिकां वृत्तिप्रख्याति 
कालमन्तरेणेति । कालत्वावगमनं वर्तत एव । तखाडूव्याद्यात्मकात् कालात् 
सुषमसुषमादिभ्य उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यार्यकालमेदेभ्यः परमनिरुद्भसमयत्वेनाभि- 
ME सुषमादिमेदात्मकाङ्ावभेदाः सम्भवन्ति | 

तयथा-सुपमसुषमायां सुषमायां युषमदुःषमायां चात्रेव भारते क्षेत्रे देवलोक- 
१ सुषमसुषमायां त्रिक्रोशोच्ाः त्रिपल्योपमायुषः, gamat द्विगय्यूत्युक्नताः 

पृश्यद्वयायुषः, सुषमदुःषमायां गव्यूतोचाः पल्योपमायुषो युगलिनः । 



१८२ नयचक्रम् | [ विधिविधिनये-- 

वद्धवन्ति | ग्रतनुक्रोधमानमायालो भाखिओेकगव्यूतोच्छितदेहास्तावत्पल्योपमजी- 
विन्यो मिथुनधार्मिकाः sem मष्यज्ञादिकल्पतरुकल्पितोपभोगविधयः | खादु- 
सुरमिजला चतुरङुलहरितवृणा निम्नोन्नतवर्जिता सुरभिखादुरसा सुखस्पशादिणुणा 
भूमिरित्यादि । स एप पुनरनुभावः ग्रश्ुुविश्वत्वाभ्यां काल एव हि प्रभवति 

भावेर्भदानासुपपत्तिस्ितिप्रलयेष्वा es hs ~A विभवति च सर्व भावे्मेदानासुपपत्तिस्थितिप्रलयेष्वात्मप्रभदमात्राणास् । तथा 
दुष्पमसुपमायाँ सुखदुःखसमत्वाह्ूयिष्ठसुखत्वाड्माचारभूयिष्ठ ताच मनुष्यलोक- 
TERI | दुःपसायामाहारभयमिथुनपरिग्रहसंज्चाप्राजुयोद घर्मकर्मोन्मागप्रखा- 
नभूयिष्ठत्वाञ्च तियेगलोकवत् । दुःपमदुःषमायां नरकलोकवद दुःखेकरसत्वात् | 
यथा कृतत्रेताद्वापरकलियुगसंज्चाविभागेषु व्याख्याविकल्पमात्रभेदेषु युगेपु | 

किं चान्यत्--एकसमायामपि भावभेदास्तत्मरश्नुविभुत्वाभ्यामेव संवत्सरवर्त- 
नात | सुभिक्षदुर्मिक्षादिभावभेदाः,एवसुत्तानाथी भावभेदा नेयाः | यावदेकसुहूर्ते 5पि 
लग्नवर्तनात् । नालिकालवादिभेदेन च भावभेदा नेयाः, यावत् परमनिरुद्धसमयव- 
तने$न्यस्मिंन् यथास्मिन्निति । एकस्मिन्नपि काले उत्पातादिवर्तनाड्भावभेदव्यभि- 
चार इति चेत् । न, कालदोषाभावात् । उत्पातोपघातस्थापि कालकृतत्वात् । 
कस्यचिङ्कावस्य व्यक्त्युपघातात् कालेऽपि शुनो मेथुनाभाववत्। तस्य व्याधिकाल- 
मरणकालादीनां तथाभावात् | तसादेवावलिकादिसखरूपवर्तनामेदादेच ggd- 

è भेदपभेदंस्रामिशत्या N जातानामपि पुरुषाणां तन्मात्र Aara, कथित् खामी कथि- 
xen भवतीति जन्मकालभेदात् भावभेदा अजुमातव्या भूमादभिवत् । आदि- 
ग्रहणात् सुरूपकुरूपसुभगदुभेगप्राज्ञाम्राज्ञादिभावभेदाः । तस्येव च व्यापित्वात् । 
चशब्दात् अभविष्णुत्वाच् | एवं हि कालकारणस्य Tat व्यापिता च । यत 
एतद्वर्तनावरतवियरिवर्तमेदग्रमेदास्तथा ` ° è एतद्दर्तनावर्तविपरिवर्तभेदप्रमेदातथा तथा युगपदेव पश्यतां विश्वदश्चनामहतां 
प्रवचने कालक्ञानमवितथं प्रमाणीभूतं तद्विषयं इश्यतेञ्दतनेर्जपे केषुचित् पुरुषेषु। 
कलिबिलमलीमसग्न्ञेष्वापि | 

y अरएसु वि wu dig जुयलाई eft लोयाणं | 
दुसविहकप्पद्दुमकयसमत्यभोगप्पसिद्धा उ ॥ १८ ॥ 
warn य १ fam २ तुडियंगा ३ दीव ४ ओइ ५ चित्तंगा ६। 
चित्तरसा ७ मणियंगा e गेहाग्रारा ९ अणिगिणा १० य ॥ १९ ॥ 
मत्तंगेसु य मजं ५ सुहपिजं भायणाणि सिंगेसु । 
तुडियंगेसु य gfearg हुति बहुप्पयाराई ३ ॥ २० n 
दीवसिहा ४ जोइसनामगा य uu करेंति उज्जोयं ५ 
वित्तंगेसु य ag ६ वित्तरसा भोयणट्वाए d २१ ॥ 
मणियंगेसु य भूसणवराईं ८ भवणाईं भवणरुक्खेसु ९ | 
वह अणिइणेसु घणियं वत्थाईं बहुप्पयाराइईं १० ॥ २२ ॥--विचारसारे पृ. ३३ 

२ OARA च | ३ "मअभवाव घ । * | 



खभाववादः ] न्यायागमानुसारिण्यछड्डुतम् | १८३ 

स्ान्मतम्-कचिद्विसंवदनदर्शनात् काठञ्ञानाप्रामाण्यमिति । एतच्चायुक्तम् , 
अतिसोक्ष्म्याचास् तज्ज्ञानाभिसुखानां क्चिद्वचनविसंवदनमपि ग्रणिह्ितथियामपि 
पुसां कचित् ज्ञानविसंवादात् कालसोक्ष्म्य दुरुपलक्ष्यत्वात् | कारणं डञ्चखानां 
ज्ञेयानन्त्यादज्ञानबहुत्वात् ज्ञानपरमितत्वाच | सवस्य सरागस्थ ज्ञानाज्ञान 
बहुलमिति | | 

तथा च--किसि णिमित्ता नियया भवति | केसि च UP विप्पडिएति णाणं' 
अत एव साशङ्कमन्वाइरन्ये-'न विनिश्चितं Sp यथा कालः पचती'त्यादि' 
भूतानां वर्तनात्मकात् कालादन्यत्वाभ्युपगतात् अनन्यत्वेन कालवर्तनात्मकत्वेनेव 
न विनिश्चितम् । तथा प्रजानामन्यत्वे संहरणं सुप्तानां जातानां वा । तदन्यत्वेन 
निदेशादविनिश्चितत्वात् साशङ्कमेव भेददशनेनाजुपाचेनोक्तत्वात् ये पुनर्विनिश्चित- 
धियेस्त saad वदन्ति । तद्यथा-'काल एव हि भूतानि’ भूतत्वेन कालस्यैव 
वर्तनात् 'कालः संहारसंभवो? | यथोक्तं प्राक् “रूपादयो न केचित् कालमन्तरे- 
ण'इति | भूम्यादित्रीह्यादिवदात्मन्येव संभवसंहारक्रिये इति च वन्धसंसाराविति 
वचनाच्च । खपन्नपि जागति स एव खपिति जागर्ति च । न तु खपढ्भ्यो जाग्रदूभ्यो 
वा व्यतिरिक्तः कश्चित् ते वा, ततः खम्रभेदक्रमसहवृत्तिमात्रत्वाञजाग्रतखपदव- 
खायाः सुप्तवृत्त्यानाविभूतात्मनस्तस्यैव कालस्य जाग्रढुच्याञभिव्यक्तविक्रमत्वात् । 
कचित् ऋमेण भेदवृत्तिविजञम्मितत्वात सामान्यवर्तनस्य सुप्तविवुद्धादिखमरभेदेष्व- 
व्याघातात् । 

इति काळकारणवादो विधिविधिविकल्प एवं ram: ॥ 

अथ खभाववादः। 
तद्विकल्प एव खभाव'भावोऽधुना। ननु तैः सचेरित्यादि, ज्ञः खतत्रश्च 

पुरुप एव भवतीति । खातब्येञ्सयपि ज्ञानरूपा रूपक्रियाक्रियादिनियभान्निय- 
तिरेवेति । सर्वत्र वर्तते प्रञ्च॒विञ्चत्वाभ्यां काल एव भवतीति च । Rag 
स्वभाव एव भवतीति भाव्यते। भवन् भाव्यतेरेव प्रतिपाद्यते । कि कारणम् ? 
रव्यार्थप्रसवाद्यत्पुरुषादयो भवन्ति स तस्य भावस्तत्तमात्मीयो भावः खभाव इत्यन- 
। NM तत्र ते भवन्तीति तदात्मनोऽभिसम्बध्यन्ते | पुरुपादीनामात्मानो 

अवन्ति तेर्भूयते यथाखमिति भावेन तेषाममिसम्बन्धः । ते भवनस्य कतेक- 
मनुभवन्ति ज्ञानखातञ्यनियमवर्तनात्मर्क तत्तादिति वदद्भिः स स खभाव एव 
परिगृहीतो भवति | एवं च खमावपरिग्रहे सति कारणान्तरपरिकरपना व्यर्थेति | 

१ केषां निमित्ता नियता भवन्ति केषां च चिग्रतिपद्यते ज्ञानम् । 
२ घ घ। $ दशनासु? क-ख । ४ “विषया? क-ग | ५ ae घ | 



१८४ नयचक्रंम | [ विधिविधिनये-- 

अत आह-तथा च खभावे सर्वेत्यादि । यावत् के ते? सर्वभावानां 
पुरुषादीनां खं खं भवनमात्मा यस्य सोऽयं सर्वखभावात्मा तखिन् खभावे 
भवति | भवनस्याचुभवितरि कर्तरि Bas भवति, भवतेर्वा कर्तरि सति सिद्धे 
सभावे सिद्धयासाध्यत्वात् /सिद्धोदनवदथोन्तरनिरपेक्षितरेव वादैः प्रतिपादिते के 
ते पुरुपादयः ! न ते भवन्तीत्यर्थः । किं तेविना खभावस्य ! न प्रतिप्नापत कायम् । 
स्यान्मतम्-तेपां खो भाव आत्मीयः खभाव इति तामपेक्षत इत्येतच्चायुक्तम् | 
यसात् तेषामपि स्वत्वं खभावापादितमेव, ते ह्यात्मानः खे तङ्कावः स्वत्वं तद्धि 
तेषां खत्वं पुरुषादीनां केनापादितम्? | खात्मभिरेव | यद्येवं स्त्रः खो भावः 
खभावः परस्परविविक्तः खभाव एवेत्यापादितं स्वात्मभिरेव तत् | अन्यथा यदि 
तदात्मत्वं तेषामात्मभावापादितमेच न स्यात्, ततस्ते त एव न स्युरनात्मत्वाद् 
घटपटवत् | यथा घटः पटानात्मत्वात् पटो न भवति, पटोऽपि घटानात्मत्वाद् 
घटो न भवति। एवं पुरुषादयोऽप्यात्मानात्मत्वादात्मानो न स्युने स्युरेव वा अना- 
त्मत्वात् खपुष्पवत् । तेस खभावकारणत्वस्य व्यासतिप्रदनार्थमाह-एवमेवेत्यादि | 
इत्थमेवेतत् | अवश्यमतरैव तत्र तत्र यथा खमाववादे खमावानतिक्रमात् खमाव 
एवेत्यभिन्नस् | खभावव्यतिरिक्ताथोभावात् । तस्य चाभिम्नत्वात्, तथा तत्र तत्र 
पुरुषनियतिकालादिवादेऽप्युक्तविधिना पुरुषादिखभावानतिक्रमात् सर्वेकत्वमभिन्न 
तद्भावत्वादेव THT | ज्ञात्ममवनस्य नियमात्मभवनस्य वर्तनात्मभवनस्यान्यस्य 
च तस्य तस्य खभावादेव वर्णनात् । इतिशब्दो हेत्वर्थं | असादुक्तहेतोः खभावः 
प्रकृतिरशेषस्य योनिर्बीज प्रभवः कारणमित्यर्थः । 

कि चान्यत्--पुरुषादीनां च खत्व इत्यादिद्रज्यार्थस्य कञ्चिदपरित्यज्य 
~ 9 + TERTII ~ 

वत्तेनेयानां पूर्वविरोधित्वादुत्तरानुवृत्तेश्र | कालस्य पुरुषायपरित्यागेन वृत्ति ताव- 
इशयति-कारवादे पुरुषादीनां खत्वं सत्चानपोहात् । कर्थ सत्तमनपोढम् ! । 
संसायेनादित्वाभ्युपगमात् पुरुषत्वम् । तसिन्नेव काठे नियतेरप्यात्मत्वं सत्ताः 
नपोहात् | सत्तानपोहश्च युगपदयुगपन्नियताथोभ्युपगमात् । एवं कालवादे 
नियतिपुरुषयोः सत्ताम्युपगमः | तथा पुरुषवादे नियतेः कारस्य चात्मत्वं 
सच्चानपोहात् | कथं सत््वानपोहः? | युक्तिक्रमाम्युपगमात् कालसत्त्वानपोहः | 
अवस्यानियमास्युपगमान्नियतिसस्यानपोह इत्यादि । एवं नियतिवादे , काल- 
पुरुषयोः खत्वमात्मर्व॑ TAT । कालसस्वानपोहोऽनादिमध्यान्तां 
नियतिमिति कालसस्वाभ्युपगमात् तां संप्रपश्यन् सर्वज्ञ इति पुरुषसन्वाभ्युपग- 
मात् । एष द्रव्यार्थस्य सर्वत्र सर्वसच्वात् खभाव इत्युद्राहः कृतो भवति | तत्र 

१ "दल्यो AT) २य* JI 



खंभाववादः | न्यायागमाजुसारिण्यलङ्कुठम् । १८५ 

सन्चानपोहात् | WW तुल्ये काठ एव भवनात्मानः पुरुपादय इति न खभा- 
वाटते सिद्धयति | aaa सत्ताविनासावात् । कालोदाहरणं तु कालवादि- 
दृपितपुठपादिवादानामारि वद्पणन दुष्यत्यात् । तःप्रतिपादनवत् प्रतिपादत्वाच्च 

यथोक्तम्-'समनन्तरादुलोमाः पूर्वेविरुद्धा निश्वत्तिनिरसुशयाँ इति | काल- 
वाद्याह-नातुल्यत्वात् सत्त्वस्य काठसस्तपुरुपत्वयोरन्योन्येनातुस्यत्वात् । 
अथ न तुल्यत्वात् कालखवेकस त्रीह्षिवत्रथातथाभवनात् । पुरुपादेअ पृथक् 
पृथक् मिन्नथावात्मकभवनात् | यथा ARGA सूलाङ्करादिभावेन भवति तथा 
काल एव तथातथावर्तनात्मा भवति । त्रीहिवन्मूलाडुरादित्वेन तथा पुरुषादयः 
मिन्नात्मभवनात् इति । 

अत्रोच्यते-नन्वेबमवि कालस्यैव नान्यस्येति | कालसेव भवनं न 
पुरुपादेरिति वचनात् सुतरां कालस्यासो भवनात्मेति खभाव एव परिग्रहीतो 
भवति | यथा चं त्वयोच्यते 'सत्त्वातुल्यता कालस्येव त्रीद्याद्विदङ्करादिवचच पुरु- 
पादीनां भवनम्' इति । तथा च पुरुपादीनां कारणकायनियमादपि चेव खभावः 
कालकारणं त्रीह्यादियत् | कार्य पुरुषादयोउ्डुरादिवत् नियमात्मा स तस्य 
ख'भाव इति। स एव खभावः परिगृद्यते परेः। सर्वत्र सच्चख हेतुत्वेन विवक्षितस्य 
सत्त्वाविनाभावित्वेन भावानाम् , इह सिद्धस्यैव खभेदे5प्यभेदेन व्यवस्थितस्य सामा- 
न्यविशेषव्यवहारम्रसिद्धिभावेनेति विदोषः | कालस्यैव तत्त्वाद्त्यादि, याव- 
zara एवेति चेत् । स्यान्मतं भवतः- त्रेकाल्येकक्टखत्वात् कालस्यैव तत्वात् 
कालवादे कारणं कार्यस् इति विभागाभावादसो सामान्यविशेपव्यत्रद्वारामाव एव 
मिथ्यात्वाच्चाय व्यवहारस्यासद्विषयत्वादिति चेत् । एवमपि स एवं खमावो भव- 
तीति वाक्यशेषः | कालस्येव हि स खभावो यदसो भवतीति खभावपरिग्रहः | 

कि चान्यत्-व्यवहारग्रत्याख्याने प्रागमिहितकालास्तित्वाचुमानग्रत्याख्या- 
नदोपस्तद्यथा-पूर्वादिव्यवहारलुब्धकालामावशेवमपू्वादित्वान्नियतिवत् । यथा 
पूवोपरादिकारणका्येच्यवहारामावाक्नियतिनास्तीत्युच्यते | तथा कालोऽपि तदभा- 
वान्नास्तीति ATL, यदापि च कालाचुमानयुगपदयुगपद्वृस्या घटरूपादीनां त्रीहम- 
ङुरादीनां चोच्यते तदपि खभावाचुमानमेव सम्पद्यते यसादू युगपदयुगपदित्यादि- 
युगपद्दर्तनात् क्रमवर्तनाचातिरिक्तर्थ कस्यचिदभावात् काल णवेत्युदेश्य निर्देशाथे 
घटरूपादि व्रीद्मङ्करादि चोदाहृतं तस्योदेश्यस्यानिर्देशयस्य च भावस्य तेन तेनात्मना 
भवतो भवनादेव। तुर्विशेषणे च | खभावोऽभ्युपगम इति दशेनार्थम् , अथवा नेत- 
युक्तिगम्यं खभावकारणम् | तथा च इश्यते तेष्वेव तुल्येषु भूम्यबादिषु हेतुषु भिज्ञा- 
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१८६ नयचक्तम् । [ विधिविधिनये- 

त्मभावं प्रत्यक्षत एव कण्टकादि कण्टकस्य मूठव; क्रमहीनतबुरायत आदिग्रहणात् 
पत्राङ्करादि संखानवणादि भिन्नात्मभावं पुनस्तदेव कण्टकादि तीक्ष्णादिभूतं तीक्ष्ण 
तीक्ष्णतरं as कुण्ठतरं सविषं निर्विषमित्यादि । न पुष्पादि तादग्युण सुकुमारा- 
दिखभावं सुरमिदुगन्धादिखभा्व च । तचच इक्षादीनामेव तच्च कण्टकादिशक्षवज्ली 
पादपानामेव तत्रापि बव्चूलादीनामेव न न्यग्रोधादीनां न चपां मयूरचन्द्रकादीनां 
वृक्षादीनां नच बहिणपारापतादीनां कण्टकादि। तथा मयूराङ्गकेत्यादि। यावद्वे- 
चित्र्याणि | बहोदीनामेव पश्चवर्णता नोदकादीनां, नान्यदपि च । मयूरादिबहों 
प्येब विचित्राणि न शुकादिबद्दोणीति | अन्वाह चेति पूर्ववजिनवचनानुसारेणेव | 
कः कण्टकानामित्यादि | केनाञ्जितानि०' इद्यादिगतार्थवृत्त; | 

इतर आह-यदि खभाव एव कारणमित्यादि, यावत् किञ्चिच्च नेति | 
अथान्तरव्यपेक्षोत्पत्तिदशनान्न खभाव एव कारणम् , आस्यकवठम्रक्षेपवत्। दष्टा च 
कण्टकादेरुत्पत्तिभम्यादिद्रव्यविनिवृत्तिव्यपेक्षेवानपद्दवनीया, सा च न खाहूम्या- 
दिद्रव्यनिवैत्तिव्यपेक्षोत्पत्ति, खभावादेव स्यभावस्याथान्तरनिरपेक्षकारणत्वात् | 
यदि च खभाव एव कारणम् , कि कारणं न खभावमात्रादेव भूम्या दिद्रच्यविनि्वे- 
त्तिनिरपेक्षा कण्टकाद्युत्पत्तिभवेत् ? | किंच-कारणमन्यथापि न स्यात् भूम्याद्यन्त- 
रेण AiR: कण्टकस्य न स्यात्। किंवा कण्टकस्य सोकुमायें कुसुमस वा 
तेक्ष्ण्य च स्यात्। सोऽपि कण्टकः किमर्थं विध्यति? | कण्टकः किमर्थ किञ्चिदेव 
विध्यति? न सब तमपि। किञ्चित् चिदेव प्रदेशे विष्यति न सवत्रेत्यत्र विशेष- 
हेतुर्वाच्यः | इष्टस्यायं नियमोऽथान्तरापेक्षः | स तु सभावस्याथान्तरनिरपेक्षत्वा- 
न्ोपपद्यत इत्यत्रोच्यते। न सूम्यादिख'भावेत्यादि यावइष्टेव | यदुच्यते भूः 
भ्यादिद्रव्यविनिब्वस्यपेक्षा चोत्पत्तिटेत्येतचदुपेक्षापचिदर्सनस्वभावव्यमिचाराच 
खभाव एवेति मन्तव्यम् | तद्यथोत्पातादिष्वकण्टकानां वृक्षादीनां कण्टकाः, 
कृष्टकिनां चाकण्टकाः नित्यादिलिङ्गत्वेन दृष्टाः | यथोक्तम् 

अकण्टकाः कण्टकिनः कण्टकाश्चाप्यकण्टकाः | 
विपयेयेण दृश्यन्ते वदन्ति निधिलक्षणम्॥ इति | 

इत्थं सत्यामपि भूम्यादिद्रव्यनित्ृत्तो कण्टकाभावादसत्यामपि एतद्रव्यका- 

्ञूळ तक? ग । २ विलोक्यतां १६० तमं TER । 
३ पूर्ण पद्यं त्वेवस्--केनाञ्जितानि नयनानि सगाङ्गनानाँ ! 

को वा करोति रुचिराङ्गरुहान् मयूरान् ! 
कश्लोत्पळेषु quera करोति ? 
को वा करोति विनयं कुळ्जेबु पुंसु १ ॥ 
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amane: | न्यायागमानुसारिण्यळडुतम् ] १८७ 

लादिनिव्तों कण्टकदशेनाच नापेक्षालि खभावख, किं तृत्पातादिखभावनियम- 
वञ्ञादव्यपेक्षितद्रव्यकालादिरपि vU. कण्टकाद्युत्पच्चिन पुनस्तत्खभावमन्तरेण 
सोत्पत्तिरस्तीति ते! खमाव एवाव्यभिचाराव्यापित्वाच कारणमेपितव्यम् । 

किं चान्यत-आपि चेत्यादि, अपि च त्वया 'भूम्यादिरपि दरव्यविनित्स्यपे- 
क्षेव । भूम्यादीन्येव वृक्षत्वे कण्टकद्रव्यत्वेन तेक्षण्यादित्वेन च निवर्तन्ते । तत्समा- 
योगनित्च्यपेक्षा कण्टकनिईत्तिः इति बवता ननु सैव खमावसिद्धिस्त्वयेव वण्यते | 
किं कारणम्! भूम्यादिभ्य एव भूम्यम्बुकषेत्रवीजाङ्कुरादिद्रव्यनिइत्तिभ्य एव 
कण्टको भवतीति | तत्खभाववर्णनात अन्यथाखभावात् | किमन्यदत्र शक्यं वक्तु 
कारणम् ? भूम्यम्बुक्षेत्रवीजाडुरादिभ्य एवं कण्टको भवति, न यृत्पिण्डादिभ्य 
saa तेषां सभाव इति खभावसेत्र समर्थनं तदपि तेषां तत्तत्खामाव्यात् | 

किं चान्यत्-यथा एथिव्यादीत्यपि यावन्निमित्तानामपि निमित्तास्वा- 
भाविकीति | यथेवायं विश्वथा सर्वथानेकप्रकारं वीजाडुरादिक्रमनिवृत्तिः कण्ट- 
कादि? प्रथिव्यादिखभावः पुरुषग्रयत्ननिरपे्षोऽग्रयत्तत एव भवति | अथवा पृथि- 
व्यादीनामेव प्रागभिहितन्यायेन बृक्षवटादिखभावाभ्युपणमाद् यथाखभाव एव | 
एवं निमित्तमपि घटपराद्युत्पत्तो पुरुपकारसाध्याभिमतायां मृत्पिण्डदण्डचक्रसत्रो- 
दकङुलालादिनिमित्तानां निमित्तता सापि स्राभाविकी, ततो न खभावव्यतिरिक्त 
किञ्चित् । एवं च सर्वस्य खाभाविकत्वेन तत्र ga उत्पत्तिरपि या प्रागुक्ता त्वया 
भूम्यादिद्रव्यविनिवृत्यपेक्षेबोत्पत्तिरिति । सा इतः ? नास्त्येव कारणम् | तखा- 
नास्ति सा प्रागेवाभिव्यक्तये विचरितलीनावखत्वात् तसात् सोत्पत्तिः। प्रतिव- 
स्तुखभाव एवायम् | वस्तु वस्तु प्रति प्रतिवस्तु, खो हि भावः खभावः इति 

, निरुक्त्या प्रतिवस्त्वात्मीयं भावमाचष्टे वयःक्षीरादिविदिति दृष्टान्तः, यथा वाल्य- 
कौमारादिवयोऽ्वस्याः पूर्वविरचिता एवाविभेवन्ति । यथा क्षीरदष्युद्खिन्नवनी- 
तघृतावस्याः | तथा घटादयो निमित्त्भावाऽपेक्षाभिच्यज्गयविरचितखभावा 
आविभेवन्ति | यदि वाञ्साविद्यादि यावद्वन्ध्यापुत्रवत् । यदि वासावुत्प- 
त्तिखभावाउसदमिहिता न स्यादित्थं पूर्वावसयायामेव | तत उत्तरत्रापि न भवे- 
देवाभूतत्वात् वन्ध्यासुतवत् | 

अस्यैवार्थस्य भावनार्थमाह-एवं मदाद्प्वित्यादि गतार्थ, यावज्नाकाशादिषु 
इष्टा घटादीनां कियाया उत्पत्तिरिति चेत् | 

स्यान्मतम्-दष्टाविरुद्धुक्तं त्वया विद्यमानानां घटादीनां निमित्तापेक्षखभावे- 
वोत्पत्तिरिति । क्रियाया एव कुलाल भटादेरर्थस््ोतपच्द्शनादिसेतञ्च न, 
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१९० नयचक्रम । [ विधिविधिनये-- 

कादिवत् । यथाधिनिमेपोन्मेपावनर्थकावबुद्धिपूर्वा च पुरुषस्य | आहताहाररस- 
इविरमांसमेदोऽख्िमञ्जशुक्रादित्वेन विभजनं, कण्टकतीक्ष्णमवनं चेत्येवमादिप्रवृ- 
तयः तथा घटादिफलखमावानुरूंपाः ग्रवृत्तयो5्प्रतकेतः एवेति | एवं चेत्यादि | 
एवं चं कृत्वा लोकप्रसिद्विवृशाद्यदि हेतुतो यद्यहेतुतो यथासँर्यं घटकण्टकादि- 
वुद्यबुद्विपूर्वनिवृत्ताभिमतं यदस्तु तदस्तु | उभयथापि खभावानन्यातित्त्तिः | 
एवमेतदात्मभवनमनादिद्रवृत्तं कारणं जगतः, प्रथिव्यब्बीजाडुरादिषु खिरद्रवादि- 
खभावाविभावतिरोमावादिरुपेणेकं feret च नोत्पद्यते, न विनश्यति, न चान्यथा 
भवतीति प्रतिपत्तव्यम् । उत्पदविनाशविपरिणामानामनादिप्रवत्तखभावकारण- 
विरोधित्वादेव च । तत्रानादिप्रवृत्तस्वभावेत्यादि यावद्विपरिणामो वेति 
पूर्वपक्ष उत्तानार्थः। उत्तरपक्षस्तु तवोडनादिग्रइत्तकारणखभावव्यत्यासे इति प्रत्यु- 
्चारणमात्मभवनविपयेये दोषः । हिताहितप्रासिपरिहारार्थशाख्रव्यर्थता, धमार्थ- 
काममोक्षफलप्रास्युपायविधानार्थानि तदपायपरिहाराथानि च शाख्राणि व्यथोनि 
स्युः। किं कारणम्? पुरुषस्य क्रियायाः फलस्य च तथा अखमावत्वात् | कते- 
करणकर्मादिसाधनानां तदङ्गसम्पन्नायाः क्रियाया धमोर्थकाममोक्षाणामन्यतमस्य 
तत्फल वान्योन्यानुरुपेणानात्मत्वादित्यर्थः | परस्परानुरूपाऽनभ्युपगमेऽन्य- 
थोत्पादोऽन्यथा विनाशोऽन्यथा विपरिणामथानलुरूपेणेति याबत् | ततोऽन्यथो- 
त्पादविनाशविपरिणामेभ्य इति पुरुपादिसाधनक्रियाफलाना तथानात्मत्वं समर्थ- 
यति | घटाथ प्रवृत्तेषु घटोत्पस्यथं प्रवृत्तेषु तत्पट उत्पद्यते । तद्विनाशाथ प्रवृत्तेष्व- 
विपरिणामश्चेति खभावानियमान्नोत्पादविनाश्चविपरिणामाः सन्ति, यदि स्युरयथा- 
भिप्रेताः स्युः | खभावानियमादिति। ख मावापरिग्रहे शाराणां अर्थवत्ता न युज्यते | 
sere सिद्भ्शात्राणां अनतिशक्यत्वादनिष्टत्वाचानर्थक्यस्य शास्रार्थवत्त्व- 
सिद्ध्यर्थं च घटादेः कारणमन्वेषणीयम् | तच्च कारणमन्विष्यमाणं शास्रार्थवेत्तया 
वरमिदमेव कारणं खभावः, नातोऽन्यद्विमरद्रमणीयतरमस्ति, कुतोञ्न्यक्षासि ? | 
यत्तत्कारण ख एवात्मीय एवात्मेव वा भावः। कतमोऽसौ संग्रहेण ? दविधा प्रति- 
वस्तु । जीवाजीवद्वस्थितो योऽस्ति स भावः, य.आत्मा स भावः। स भावः 
खभाव इति च परभावनिराकरणार्थमुच्यते | 

यथोक्तस्-“किमिदे' भंते ! अत्थि चि वुच्चति ? गोयमा ! जीवा चेव अजीवा 
चेव ।” तथा किमिदं मंते! समए त्ति वुच्चति? गोयमा ! जीवा चेव अजीवा 
चेव?  एवमावलिकोच्छासनिःथासप्राणसोकलवगुहतोहोरात्रकाठविभागाः, रत 

१ ख्यात्रे ग । २ वनस्पति ग | ३ "विन्यासे ग । ४ लेन ग । ५ स्वत्व? ग । ६ दृस्ति ग । 
७ किस्रिदं waa! अस्तीत्युच्यते ? गोतम ! जीवा एव अजीवा एव । 
८ किमसी अगवन् ! समय इत्युच्यते ? गोतम ! जीवा एव अजीवा एव । 
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ग्रभादिभूमयो ST: ATA: पर्वताद्याथ नेयाः। स चेक्रः खभावः पूर्ववददोपनि 
तत्वलक्षणयुक्तोऽपि कतेकर्मकरणादिकारकभेदं खशक्तिभेदादेब लभते। तद्यथा- 
खसाधनविशपख भावादेव विशेपो अति | स एवाचुभवति, सोऽतुभूयते | एत- 
बाख्यार्थादाहरणत्वेन कारकद्वय 'कतकर्मकारकसेदा ,एव SUPERIORI इति दश- 
नाथ सोऽनुभवति SA फलमनुमवति कर्मफलं m, ASITA खभावभेदे- 
नात्मनेव ञ्चज्यतेऽपि स एव । कथमनुभवलबुभृयते देति? तदर्थप्रदैनार्थमाह- 
खद्रव्येत्यादि | खयमेव द्रव्याण्यात्मव कर्भकर्मित्वखभावानि द्रव्याणि संयुज्यन्ते 
वियुज्यन्ते च, तेपामेव खभावभेदानां द्रव्याणां संयोगविभागो वन्धमोक्षा देशस- 
वैविकरपो, तद्विकल्पविचित्रसुखद्ःखजन्ममरणवेषम्ये, तयोः खाभाव्येन स एव 
भवतीति संसारमोक्षो सभावतः | यथा त्रीहिरेवाङ्जरत्वाद्यनुभवनात्माऽनुभवल्यलु- 
भूयते चान्योऽन्यसंयोगवियोगविपरिवतेन कर्मकर्मिखाभाव्येन विपरिवर्तमानोऽपि 
स्यभावात्माऽव्यावाधः साध्यासा ध्याद्रेतरूपवत् खजात्यपरित्यागाददवेतत्वात व्यव- 
Ra एव सर्वत्र भव्याभव्यजीवराइयोः । को दृष्टान्तः ? । यथा कनकाञ्मनि 
सुवर्णम् | द्विधाविभेवन् क्रियाक्रियास्यां तत्खभावः, कचिन्नास्सेच कनकमिति 
सोऽपि खभावः। तथा केषांचित् स्वय मेवापगमात्मविशुद्याविभावः कैवल्यम् , यथा 
भरतमरुदेव्यादीनामिति | अत आह-तदष्टान्तत्वेनान्तरेणापि धातुवोदकनका- 
विभावस्तथा कर्मविवेकस्याभाव्यादेव भव्यजीवानामात्माविमोवः | सम्यग्दश्चन- 
ज्ञानपूर्विकया तु क्रियया प्राचुर्येण केवल्यप्राप्तिधातुवादक्रिययेच कनकोत्पत्ति 
रिति । खभाववेचित्र्यादेव तथा केषांचिदनाविभोव एव कमोविवेकस्वाभाच्यात् । 
एवं च तदिल्यादि । एवं च कृत्वा खमावनयवलेनात्मानो जीवा द्विविधाः 
भवसिद्विका्चासवसिद्विकाश्चेति । तदुभयखभाववर्णनात | अ भव्यजीवकर्मणो 
रित्यादि । भव्यस्य तु विशुद्धीत्यादि च गताथे वाक्यद्वयम् | अनादेजीव 
कर्मसन्तानस्य च्यवच्छेदाव्यवच्छेदो खभावादेवेति | चात्र कशरिद्धव्यकर्मसन्तान- 
सान्ततायामभव्यकर्मसन्तानानन्ततायां वा हेतुः शक्यो पक्तुमन्यः खमावात् | 
यदि हेतुरन्यो Waa तेनानन्त्यमस्यापि स्यात् | कस्य ? मव्यकर्मसन्तानस्याप्य- 
नन्तत्वं स्यात् | कसात् ? अनादित्वात् आकाञ्चवत् | खमावमनिच्छद्भिरनादित्व- 
देतुरम्युपगन्तव्यो जायते | सोऽनिष्टानन्तत्वसाधनाय भवति | अधुनादित्वद्देतु 
सङ्कावेऽपि तत्सान्ततेष्टो वाकाशसान्ततेति । 

अत आह-तदन्तवत््वे आकाशमपि सान्तं स्यादनादित्वाद्कव्यकर्मचत् इति । 
खभाव एवान्तत्वे कारणं न हेतुरन्योऽस्ति हेतुवादेन विस्रम्यमाणः | अथाप्यस्य 

$ तेषां Br? गा । २ नान्यत्र GTI 
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भव्यसंसारखानादित्वे ससदेतुरन्तो भवति, Haass इष्यते । ततो यथा 
चास्थानादित्वे संसारस्याहेतुरन्तो भवति तथा Ferg wer विरोधी पुननिर्हतुदहे- 
तुकान्तवचवद्धव्यकर्मसन्तानख निर्दतुकहेतुकादिसिद्धकर्मसन्तानख कसाज भव- 
तीति वाच्यस् | अत्र विशेपकारणश्यभावदेतुवादिनामेव | पुनः खभाववादिनः 
खभाव एवं सर्वत्र कारणं व्यापित्वात् | इतिशब्दो हेत्वर्थं | इत्यतः कारणादित्थं 
खभाव एव शरणं कारणवादिनाप् । कर्थं कृत्वा? तदुपायखभावो मोक्ष इति 
सम्यग्दर्सनादिरल्लत्रयोगायसम्पन्नमव्यकर्मसन्तानान्त्यतोच्छेदखभावो मोक्ष इति । 
एवं तावळूव्यसंसारोच्छित्तावभव्यसंसारानुच्छित्ती च Egan चोदिते खभावा- 
श्रयेण परिहार उक्तः । एवं सर्वचोधेष्वतिदेशः । यथा भव्याभव्यसंसारोच्छि- 
त्योबिशेषहेतुवोच्य इति चोदिते खभावादेवेति व्यवस्थोक्ता | तथा जीवाजीव- 
रूप्यरूपिसक्रियाक्रियत्वादिशेपाः | कुत इति चोदिते खमावादेव व्यवस्था तस्य 
समाश्रयणीया | खभावानश्शुपणसे त्वित्यादि, यावद्वादहानं ते इति | 
यदि खभावो नाभ्युपगम्यते ततः साधनद्षणाभावस्ततो वादत्यागः । तद्यथा- 
पक्षहेतुदृष्टान्तादयः Aa भावेन सम्पन्नाः साधनम् , पक्षः साध्यत्वेनेप्सितो यदि 
विरुद्भाथोनिराकृतः हेतुपक्षधर्मः सपक्षे सति न पश्चाह्यावृत्तः, दष्टान्तः साध्याजु- 
गतहेतुदशनम् , असति साध्ये हेत्वसत्तप्रदर्शनं च तद्विपयेये तदाभासा इति 
संसाधन खेन भावेन भवति | तत्साथनदोषोङ्काबनं दूषणं तदन्यथोक्तिदूषणाभासा 
इति च सेन भावेन व्यबस्थितमभ्युपगम्य साधने न दूषणं च साभासं विवदि- 
षुरसि संवत्तोञ्न्यथा न साधनं न दूषणं चे खमावोपेतावथवार्थवादित्वादिति वाद 
सामरे ST: | तसात् खभाव एव प्रञुत्वविञ्ुत्वाभ्यां कारणं जगत इति ॥ 

॥ एवं तावत् खभाववाद्ः ॥ 

अनया च दिशा शब्दबह्म तत्व भेदसंसगरूपविवर्तमात्रमिदं जगदिति। यथोक्तम्- 
अनादिनिधन ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम् | 
निवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ 

इत्यादि कारणवादा भिद्यन्ते संज्ञादिभेदात् । ते पुनः सर्वेऽपि परमार्थद्रच्या- 
थस विधिविधिनयस्य खरूपमस्प्ृशन्त एव प्रवर्तन्ते यस्रात् संक्षेपेणायं सर्वाऽपि 
यल; | सोऽन्यभिन्नः खरूपोपादानेनेव खाभिमतनिराकरणाय भवति | तद्यथा- 
पुरुषवादिनः पुरुषादन्यदवस्तु अपुरुषत्वाइन्ध्यापुत्रवत् । तथा नियतेरन्यदनियति- 
लात , वर्तनाद्न्यदवर्तनात्वात् | खभावादन्यद्खभावत्वात् वन्ध्यासुतवद्वस्त्विति 

१ वत् ग । २ य° ग। "स्थाऽस घ | ३ “ने च दूषणत्वम् ग । ४ भासां ग । ५ ऽत्वं ग । 
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ब्रुवतां पुरुषनियतिकालखभाववादिनामात्मवस्तुनो द्रव्यार्थवत्तय तत्परमार्थख 
तच्चानां सर्वेकत्वनित्यत्वकारणमात्रत्वसर्वगतत्वानां धमाणां ग्रतिपादनार्थमुयतानां 
वादिनामन्यदवस्त्विति स्वतो भिन्नान्याथोभ्युपगमेनेव तत्प्रतिपादनं नान्यथेति 
तत्प्रतिपादना्था यत्नः | सोऽयमन्यभिन्नरूुपोपादानमन्तरेण नास्तीति स TW: 
खाभिमतपुरुषाद्यर्थनिराकरणायिव भवति, अभिन्ना्था5म्युपगमात् कथमिति ? तह- 
शेयति-पुरुषवादे तावज् ज्ञानमयो न रूपादिमयः इति रूपादीनां तत्सुपुप्ाचखा- 
मात्रत्वाभिमतानां तन्मयत्वात् ज्ञानात्मकपुरुषमयत्वात् , तानि च रूपादीनि 
कायोत्मनः | कार्यात्मनां तन्मयत्वे चेतनेककारणात्मत्वे कार्यत्वानेकत्वानित्य- 
त्वासर्वत्वानि पुरुषसैव प्राप्तानि, तन्मयत्वात् प्रत्येकपरिसमासत्वा्च तेषां TA- 
क्षत उपलभ्यत्वाच | तसात् पुरुषस्येकमित्यकारणसर्यत्वानि निराक्रियन्तेऽवस्यानां 
कार्यकारणात्मनां पुरुषमयत्वादिति | उक्तः पुरुषात्मकत्वप्रतिपादनयत्तस्य द्रव्या- 
्थवृत्तसैकत्वाद्यमिसते निराकरणदोपोऽवखाश्रयणात् | अवस्थावच पूवोदिनिय- 
त्यादिष्वपीयतिदेशेन नियतिकालखभावेष्वपि खाभिमते निराकरणम् । तेषामपि 
दशयसवस्थावेच्षेति | यथा सुप्तसुषुप्तजाग्रदिशुक्यवस्थामेदेन भिन्नान्यरूपोपा- 
दानेनेव खाभिमते निराकृतिः पुरुषवादेऽभिहिता, तथा बाल्यादिपूर्वोचरावस्थासु 
तथा नियतिवर्तनाखभावादिमेदाम्युपगमादेव खामिमतनियत्यादिनिराकरणं खमा- 
ववादे । तुशब्दो विशेषणे । विशेषोऽस्य खमतनिराकरणदोषात् । अतिश्चयथा- 
थम् । किं कारणम्? आदावेत्र भेदोपादानात् | इतरे सृष्टिप्रदशनद्वारेण दूरं गत्वा 
पश्चाड्भेदमुपाददते | खभाववादी पुनरुत्थान एव मेदमुपादत्ते । इत्ययमतिद्ययः । 
कृतो भेदोपादानमिति चेत्? सम्भववद्व्यभिचारश्वच्यचुमत्या भावविशेषणख- 
शब्दोपादानात् | सोऽतिसम्मविव्यभिचारे च विशेषणम् | यथा नीलसुत्पल- 
मिति। tect चेदुत्पले सम्भवति च्यमिचरति च कदाचिदुक्तमपि तद् CES 
अमरादिषु च नीलत्वमतो विशेषणं भवतीति नीलं च तदुत्पलं च तदिति । एवं 
भेदवृत्त्यनुमत्या विना विशोषणोपादानाभावात् | तथेहापि भावशब्दो वाच्यस्सार्थस्य 
खशन्दामिवेयविरेषणाथं खञ्चब्दोपादानं भेदाधारसम्भवद्र्यमिचारव्वचष्यनुमत्येव 
सहितं यथासम्मवाचुमत्या विना न विशेषणम् , तथा नान्तरेण व्यभिचारमपि 
विशेषणं भवति । तत्र व्यमिचारो विरुद्यते द्रव्यार्थवादसेक्यादित्यभिप्रायार्थः i 
aa चार्थस्य निरूपणादिति न केवलं खञश्चब्दोपादानमात्रादेव मेदोऽङ्गीकृतः | 
किं तहि? अर्थोऽपि भूम्यादिकण्टकादित्वेन तथा निरूप्यते । उत्तरेण ग्रन्थेन Ak- 
प्राधान्येनेवामांवीकृतेनाथोऽपि fert विशेषणत्वेन नोपादातुं योग्यस्तद्थथा-यदयं 

y ^d घ। २ °चेति क-ख। वत्वे? aT । ३ ति” क-घ । ४ "दा क-ग 1 ५ sg? घ । 
& देन wi 907m क। 
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१९४ नय'चक्रम् | [ विधिविधिनये-- 

भवतीत्यादि | तत्र खशब्दभावशब्दयोरर्थव्युत्पत्ता भावशब्दार्थव्युत्पत्तिस्तावत् 
भाववादिनः खभाववादिनश्वावयोः शब्दार्थव्युत्पत्तिभावशब्दस्य भवतीति भावो 
भूयतेऽनेनेति वा भाव इति तुल्यता | तस्यां च तुल्यतायां न कश्चिद्विसंवादः | 
खशन्दार्थी वा विशेषणत्वेन, प्रवं्तमानिन्त्यः | सोऽखब्यावर्तनार्थः । न खो भावः 
अस्रो भावो न अवतीत्यखव्यावर्तनं तस्यार्थः खशब्दथ भावखेवात्मपर्यायस्य 
वाचकः | तसाडिशेषणत्वादख्रव्यावर्तनार्थः सम्पद्यते | तदर्थत्वाच्चेतरेतराभावमा- 
त्रविषयः | खे; परो न भवति परोऽपि खो न भवतीति खपराभावादितरेतराभावा- 
थोभावः | भावाभाव इति 'यावत् । ततथर्थामावार्थत्वाद्खमवने वर्तेताव्खो 
न भवतीत्येषोऽ मुल्योऽथो जायते | न तु भावखरूपग्रतिपादनमिति । भावा- 
थासंस्पशञान्न किश्चिदनेन | 

स्यान्मतम्-भावमपि ब्रुवत इत्येतचायुक्तम् । तसात् स तत्रोपक्षीणशक्तित्वात् 
खभवनस्य प्रयोजकः | अतिभार एष हि शब्दस्य यदेकः खशब्दः परमवनव्या- 
वृत्तिखभवनप्रतिपादन च युगपत् सकृदुचारितः कुयोदतो निःप्रयोजको न वाचक 
ter: | अर्था वाच्यखशब्दस्य खशब्द न प्रयोजयति। शब्दवृत्तिविरोधात् तसाद- 
खभवनन्यावर्तनमेवार्थः | एतदपि वा खभवनव्यावर्तनखशब्दस्थ qat, किन्त्व- 
थोद्वतेरम्युपेलैतद्विचारितम्, किमर्थं नास्तीति चेत्?, उच्यते-अखस्याभूतत्वात् 
भावखेव भूतत्वादित्यर्थः। खशब्दाथोभावात्र खशब्दं प्रयोजयति वन्ध्याधुत्रवत् । 
तद॑भावाद्भावशब्दव्यतिरिक्तार्थविषयाभिमतः खशब्दोऽपि नातीयत आह--- 

न चाभूतो व्यावर्तनाय प्रभवतीति वाक्यशेषः, अभूतत्वात् वन्ध्यासुतवत्। 
अथ सोऽथोऽसस्तथाभूत एव | ततस्स भाव एव । भावादेव तस्य खशब्दवाच्या- 
ser भावशब्दवाच्यार्थवत् | किं व्यावत््यानर्थिकयेति खशब्द्ख व्यावत्योमावा- 
Maa | व्यावत्याथाभावश्च तस्य भावत्वादित्युक्तम् | 

सान्मतम्-तख व्यावसयेस्याभावाद् व्यावत्यंता विरेषणार्थवत्ता चेखेतच्चायु- 
क्तम्, तद्धावत्त्रसङ्गात् | न ह्यसतः प्रसङ्गोऽस्ति। अप्रसक्तस्य च व्यावत्येता 
नास््राह्मणवचने जाह्मणत्ववत् | न ह्यत्राह्मणवचने ब्राह्मणो5प्रसक्तो व्यावर्तते | 
यथोक्तम्-'नजिंव युक्तमन्यसदशाधिकरणे तथा र्थः’ इति । भावञ्चन्दार्थव्या- 
Tey कत्रेथीपादानात् | यदयं भवतीति भावशब्दविशिश्स्य खरूपोक्तः खशब्दो- 
ऽप्यनर्थकः | TAI व्यावत्येते तदपि च भवेदेव | व्यावर््त्वाद्ाह्णवत् 
qi नासत् । तत् कुतः? असतोऽप्रसक्तत्वादग्रसक्तस्य चाव्यावत्वात् 
' १ FW गा-ड । २खपरोग। ३ खभ"ग। २ Sg TA. ५ तन्न ग । 
& Ww ah oa? a | 



विवत्तेवाद! | न्यायागमानुसारिण्यलकुतम् । १९५ 

खपुष्पवत् । व्यावत्यस्य सच्वे$नुमानान्तरमप्याह-किश्चिचात वस्तुत्वादर्थत्वा- 
दादिग्रहणात् प्रमेयज्ञेयसस्तरादिभ्योऽपि दृष्टान्त खत्रदिति, यथा सखव्यावल्योद्वि- 
भक्तत्वात् किश्विडस्त्वर्थः प्रमेय ब्रेयं मञ्च तथा व्यावत्येमपि सत् Hau, प्रमेय- 
मथा वस्तु किञ्चिदा प्रसक्तत्वादेच तसात् तद् भवेदेव | 

किं चान्यत्--अय च खभाव इत्यादि | अयं च afte: खशब्दवि- 
शिष्टो भावः किं व्यापी प्रतिवस्तु परिसमाप्तो वा? । यदि व्यापी सर्वगत एक 
एव, तस्मिन् व्यापित्वे त्यक्तबपरविशेषण स्यात् एकरूपत्वात् | तस्य पररूपा- 
भावात् सशब्दोपादानं परशब्दोपादानं च निरर्थकमेव | अथ वस्तुनि वस्तुनि 
यरिसमाप्तेः प्रतिवस्तु, तत्प्रतिवस्तुत्वे किं तेन कल्पितेनाभिन्नफलेन ? अलोक- 
वादात् । लोकवादे हि घटस्य घटत्वमेव खभावो नान्यः, पटस्य पट एवेति 
श्रूयते | घटादिएथग्भूतो न कश्चिदेक इति । स यदि तथा प्रतिवस्तु कल्प्यते 
न किञ्चित् तेन लोकवादाभिन्नफलेनार्थः कल्पितेन, तसान्नेकः कश्चित् सभावो 
यथा पूर्वखभाववाद्युपवर्णितः सिध्यति | किं तहि ? लोकिक एव सिध्यति | 

— किं चान्यत् खभावाभाव एव प्रसक्तः | तद्यथा-प्रलेकमात्रदृत्ति च वस्तु 
TA घटादीनि घट एव घटः, पट एव पटः । पटे घटो नाखि न घटे पट 
इति, इतरेतराभावात् । परस्परमखभवनपरिग्रहः कृतो भवति । ततः परस्पर 
मखभवनपरिग्रहात् इतः क चासो खभावः स्यात् ?। यद्युपपचिद्वारेणार्थ- 
सत gers भावविषयेका्थे खत्वे खत्वादनन्यो भावः । य एव 
भावः स एव ख इत्यनयोरनथोन्तरत्वमेवेति । wen, न किञ्चिदन्यत्वं 
नामेति | इतिशब्दो हेत्वर्थ | ततः किमत्र ata क्रियते? | घटादिना पटा- 
दिभावविशिष्टेन द्रव्यार्थखरूपस्याभिन्त्वात् | भेदेन यदुच्यते घट इति पटादिना 
भावच्याचर्तनार्थमेदेन पटस्य भावो न wale खो भावो न परमाव इति 
च पुरुषादिवादवङ्केदान्तरकल्पनेन ? द्रव्यार्थखरूपविरोधिना भेदाधारेणेति । 
सोऽपि यदीति । सोऽपि च घटादिभेदो भावो वा घटे भावो वा? यदि भावः, 
भवतीति माव एव, भावखरूपादमिन्न एव । अतः कोऽयं भेदो नाम घटादि- 
मोवव्यतिरिक्तः ? इति खयमेवोक्तो भेदाभावः | अथ न भवति मेदः भावो न 
अवति, नानुभवति भवनं न वाभाव एवाभ्युपगम्यते, तदस्तित्वमेव emu, 
अभवनात् खरविषाणवर्द तत् । 

इतर आह--ननु घटस्य भाव इति व्यतिरेकषछ्या व्यपदिडयमानत्वाद पटा- 

३ निरस्त? ग। २निश्ची'ग। a^ gi ४ नवग्ग। wf? WI 
QNID ग। ७ VATA ग । ८ "णात्मवत् वत् घ। 



१९६ नयचक्रम् । [ विधिविधिनये-- 

दिव्यतिरेकेण धट एवेति | खतो5पृथर्भूतेन भवनेन । ततः पटादिभेदेन 
भवनस्य कर्ता घट एवेति । अत्रोच्यते-न भावस्यैव तथातथाभवनात् न क्रमो 
घटस्य भवनं Weald भेदव्यपदेशो नास्तीति। स पुनरुपचरिता घटादिभिर- 
मिन्नसेकस्य भावस्येव तथा तथा तेन प्रकारेण घटपटादिना भवनात् | अन्यथा 
पटादयो न भवन्त्येव | भवनव्यतिरिक्तत्वादित्युक्तम्, स एव हि भावों घट- 
पटादिभेवति इस्तादिभवनकारणयोः पुरुषमवनकारणवत् | घटादीनां भावाव्यति- 
रेकात् पुरुषाव्यतिरिक्तहस्तादिमवनवदिति । तदशेयति-न हि हस्तादो भवति 
कुर्वति वा देवदत्तो न भवति न करोति वा। हस्तादो मवनङारणयोः Wdul 
प्रतिपद्यमाने तत्समुदायस्यावश्य तत्प्रतिपत्तेः | सम्ुदयसश्ुदायिनोधानन्यत्वात् । 
उपसंहरति-अतो भावत्वेऽमातत्वे वा नास्खेव भदो धटादिरिति | भवने प्रस्तुते 
करोतिग्रहणं किमर्थम्? । सर्वधातूनां भवनार्थत्वप्रदशनार्थम् | तत आह 
*q तं शुवोऽर्थममिदघति सर्वघातवः' इति | एतसाद्धावान्न पटादिमिन्न 
इति । तच्च प्रत्यस्तमितनिरवरोषविरोषण भवनम्, निम्नानि विलीनानि 
्रत्यस्तभितानि तत्रेव भावे निरवशेषाणि विशेषणानि ख इति पर इति वा घटपट 
इत्यादि वा तत्र सर्ववस्तुभेदास्तदेव भवनम् । सर्ववस्तूनां भूलदैलिकसर्वविरब- 
सामान्यं मुद्राप्रति्तद्रात्यायेन भिद्यमानानां आत्मरूपाणां स्फटिकवदनेकधा TT- 
मानानां बिभ्बभूंतानां प्रतिचिम््रभूतानां च सामान्यमभिन्न बीजमित्यादि 
तत्खरूपवर्णनान्येवंग्रकाराणि निर्विशेषणस्याद्यंशपरिकर्पनयेति | तत्कर्थ भाव्यते १ 
इति चेत्, उच्यते । तदेव हि भवनं त्री्यादीत्यादि, यावत् साधनमेकं भवन- 
सेव ब्रीहिबीजम् | आदिग्रहणादम्बुक्षेत्रकालाचङ्करादि वा। तदेव च मदादि महो- 
छवजारमसिकतादि च भवनमेचेति वर्तते | साध्यं साधने च भवति | पुरुषवादिव्या- 
ख्यानन्यायेन खयमेव विश्वमादि वर्तते । यथा तदभिन्नक्ृकरणादिसाधनं साध्यं 
च तथा भवनमेवात्माच्यतिरिक्तं साधनं साध्यं चेकमेव तथा तथा अहेयमपरित्या- 
ज्यम्। भवनमेव ब्रीझादिविकर्पानन्त्येऽपि तदवस्मेवाग्रच्युतमात्मखरूपाद्कवनात्। 
सदा सर्वकारम् | को दृष्टान्तः ? इस्त्यादि यावद्भवनवत्। यथा घटादेरभिन्नतया 
पुरुषो हस्वश्वपर्वतसरित्समुद्रादिप्रपश्वानमिनयति, खतः सृजत्युपसंहरति T तथा- 
तथाभवनात् चेतनइस्यादयोऽन्ये ततः केचिक्वेदेन भवन्ति इर्त्यादिप्रपञ्चेन तु 
पुरुष एव दर्त्यादिसृदादिथ भवति । आदिग्रहणाचित्रलेप्यकाष्ठपुस्तांदिभेवति । तथा 
भवनमेव एृथिव्यम्बुसुदादिमेवति | न भेदः कथिद्भवनादेधेटादेः | किं कारणम् 
एकत्रेवोपयुक्तार्थत्वात् | घरादिरमवनस्तस्यामवनस्य भेदस्यासक्तमेव। भावोद्धिच- 

१ स्वरा) २“दाभात?। ३ कन्दली? ग । ४ Raa] ५"पू"ग | & OTI 
७चरा। < "वि? ग-क । ९ “मितया श। "नय? घ । १० “सका” aT] ११ Oat? ग | 



Rede] न्यायागमाचुसारिण्यलङ्कतम् | १९७ 

त्वात् खरविषाणवत् । भावाद्भिन्नोऽपि घटो भवत्येव चेत् तस्य भवने वन्ध्यापु- 
त्रोऽपि भवेत् | एतस्य दिग्मात्रत्वादघटत्वादात्मना अभावात् पटवत् | घटभवनं 
हि घटः, तदभावो भावाभावथाघटः, तसादधटत्वाद् घटात्मनाऽमावात् | एनमे- 
वार्थं व्याचष्टे-आत्मना भावादिति | साधनान्तरमेव वान्यात्मना भावादिति, 
यावत् पटवत् | यथा पटो बटात्मनाऽभवन् घटो न॑ TAT घटोऽपि घटात्म- 
नाऽभवनाद् घटो मा भूत्। घटात्मना अमवर्न च भावाद्विन्नत्वाम्युपणमात् 
सिद्धम् । न चेदेवं वन्ध्यापुत्रोऽपि भवेत् | घटात्मनाऽभवनात् पटवद् घटवदेव 
वा तद्धावाद्गेदभावाच्च घटादिभेदमावाच भाव एव विकल्पोऽत्र सत्यः | 

इदानीं भेदकारणदिशसुद्राह् दृषयिष्यन्नाइ--विकल्पो हीत्यादि | विकल्पो 
नासत्यः | स तु भवक्षेमिख्रिमिः कारणेभेवेद् भेदसंसरीपरिणामेः । तत्र भेदेन 
घटाडियमानाद कपालानि परस्परतो भिन्नानीति गृद्दन्ते | संसर्गण तन्तूनां सङ्घातेन 
पटस्तन्तुभ्योऽन्य उत्पन्न इति परिणामेन क्षीरं दधित्वेन परिणतं, दवि क्षीराद- 
न्यादन्यदेतेषां चान्यतोक्तिः ्रयोजनादिनानाल्वाक्कोके ग्रसिद्धेति। एता भेदवाद्युप- 
पत्तयो भवन्त्यो भवेयुस्तत्र न चाख मेदो न संसग न विपरिणाम इसेतास्तिस्रः 
प्रतिज्ञा एकहेतुसाध्याः | कोऽसौ हेतुः ? उच्यते-एकतच्त्वात्मकत्वात् तसय 
भावस्तत्तमेकं त्चमनन्यत् स एवात्मास्य भाव इल्येकतलात्मा तद्कावादेकतत्ता- 
त्मकत्वात् प्रतिखत्ववद । यथा खं खं प्रति प्रतिखम्, त्वमेतेन भिन्नानामसाधा- 
रणः खात्मा यः स तु भाव इल्येवेकतत्त्वात्मकत्वाच भेदसंसमेपरिणामात्मकस्तथा 
भावोऽपीति । नास्ति विकल्पो भावस्य | अथापि स्थाद्विकल्पः सोऽसन्मतेनेव 
न मेदास्युपगमेनेत्यत आइ--विकल्पेन च भाव एव नाभावः | खपुष्पादिरस- 
त्वादिति भाववदेवासो भाव एकनित्यसर्वगतत्वादिध्मा तसैव घटपटादिना 
भवनं नास्य मेदः, कथिङ्केद्ामवनात्मकत्वादित्युक्तम् | तसादसलादसो न 
विकल्प्येत भेदः खपुष्पपत् । अतः सम्भाव्यमानथ खभाव एव विकल्पितः 
त्वन्मतेऽपि | तस्यापि मावख इति | तत्त्वादेव । प्रागुक्तहेतुअकारेण तच्वादेक- 
त्वादेव gate मावे feu: ? | | 

इतर आइ- न तु भेदः अत्यक्षत इत्यादि, यावदमेदश्च न गृह्यते, पूर्वोऽय- 
मुत्तरो घट इति दिग्मेदेन, आदिग्रहणादृध्वाधोदक्षिणापरभेदेन च qe घटादि- 
स्तथोत्पन्नो विनष्ट इत्युत्पत्तिविनाशाभ्यां वस्तुतोऽपि घटपटादिरूपरसादिखरूपभे- 
देन कृष्णो रक्तोञ्खण्डः शकल इत्यादि। एभिः कारणे! प्रविमक्तत्वादथोनां भेदेन 
गृहामाणानां कथं भेदाभावः ? । पूर्वात्तरशब्दाभ्यां देशकालपरिमाणक्रमा अपि 
गुहीताः, एवं प्रयक्षतो ग्रहण मेदश्च भेदानाम् , न Gad wera एवेति ada + 

१ सता रा । २ “नरात्य*रा । ३ ना? घ।स्वेतेन e वे uuu 



१९८ नयचक्रम् । [ विधिविधिनये-- 

अत्रोच्यते-अस्ति किञ्चिदित्यादि पूर्वोत्तरादिभेदाभाव॑ प्रतिपाद्य प्रसक्षत्वा- 
भाव च प्रतिपादयिष्यन् भेदाभावप्रतिपादनाथं तावदाह---अस्ति किञ्चिदिति, 
भावव्यतिरकेण किञ्चित पूर्वमुत्तरं वा नास्त्येव प्रागुक्तकारणत्वात् | ततः किं तद- 
पूर्व यदुत्पद्यते । पूर्व वा विनश्यतीति? पूर्वोत्तरयोरभावादेवेत्युत्पत्तिविनाशो न 
स्तस्तत एवं वस्तुग्रविभागोंऽपि, तसात् पूर्वोत्तरादिदिकालोत्पत्तिविनाशवस्तुप्र- 
विभागाभावात् किं तत्प्रविभक्तं प्रविभज्यते प्रविभक्षते वा? यत्तदेवंधमं तदेव 
नास्तीति नापूर्वं भावादन्यपूर्वोत्तराचस्थतो नाभावो मेदो भवति । कथं तहि 
भेदग्रत्यक्षता ? इति चेत्, उच्यते-स एव झुत्पातादुदकाभिवदिति | 
यावदन्यथापि वर्तत एव | यथोत्पाते ज्वलनमुदकख शीतद्रवादिगुणस्य सतोऽपि 
तद्िरोध्यम्निधमोपत््या दष्टो भेदोऽन्यथावर्तमानस्यान्यथावर्तनम् | आदिग्रहणा- 
न्निध्युपलब्धित्वेन भूम्यबादिवर्तनं भेदेन । तथथोक्ते महाकालमते-'उष्मा 
सहखसंख्ये धूमो TA ज्वलनं कोटो' इति । तेषां चित्रकमोदिहसनरोदनस्थानसं- 
क्रान्लादिभेदरूपेण स एव भावो भवतीति | तसान्नास्ति भेदः | भिथमान हि 
वस्त्वेव भिद्यते खरूपादविपर्ययगत्या | यद्यभाचो भावो भवेद् भावः स तु न 
मिद्येऽहमिति कथश्चिदभावोऽपि भवति | मावादभावो हि भिन्नः । उपचिताप- 
चितभवनो वेति । स एव भावो न भिद्यत इति । कथकश्चिटुपचितापचितभवनो 
वेति सम्वन्धः | यावद्भवितव्यतावदेव न न्यूनो नाधिको वा भवति स भावः | 
इतिशब्दो हेत्वर्थ | उपचितापचितभवनाभावे दघिघटाद्यवस्थानामादिनिधनविभा- 
गाभावदशनादिति हेतु दर्शयितुमाह--इति न काचिदवस्था दधिघरादि- 
रादिनिधनविभागवती, आदि? प्रागमिद्यमानस्योत्पत्तिः। निधनं विद्यमानस्य 
विनाशः, विभागोऽन्यत्वं एते चादिनिधनविभागा दधिघटाधयवस्थानां न 
सन्ति, पूर्वो्तरोत्पत्तिविनाशवस्तुप्रविभागो भावस्य प्रतिपादितत्वात् ततस्तद्- 
भावात् | नोपचीयते नापचीयते चासो भावः, श्षीरद्ध्याद्यवखाधेकरुपत्ाद्ध- 
वनस्य सृत्पिण्डघटाचययस्थासु चेति | एतस्य हेतोरसिद्धिं परिहरन् परपक्षे निष्ठापा- 
दनेन साघयति--यदि स्यादित्यादि | आदिनिधनविभागवती यदि स्यात् सा 
दधिघटाद्वस्था खपुष्पावस्थापि तत्र तत्रयधमा स्यात् सर्वतो व्यावृत्तत्वादू दधि- 
घटवत् । सर्वतो आटो भ च सिद्धं घटस्य दघिघटाद्यवस्थानां च भेदाम्युप- 
गमात् | तथानिच्छतसतद्विपययेण खपुष्पधर्मापादनं घटस्य | गतार्थं साधनद्वयम्र। 
महाएथिवीवियदवस्थे सादिनिधनविभावे स्यातामितरेतरासत्त्वाद् घटवत् | घटोऽपि 
वा नादिरिनादिरिनिधनो निर्विमागथ स्यादत एव इतरेतरासत्त्वादेवाकाशमहा- 
एथिवीवदिति | घटभेदाम्युपगमेनेवेतत्साधनमनिष्टापादानमिति | एवं तावदुपचि- 

१ कदाचि ग । २ "सा? म । “अनायादि' ग | 



Raine: ] न्यायागमाचुसारिण्यढङ्कतम् | १९९ 

तापचितमेदाभावः । यदप्युक्तम-'अत्यक्षत एव भदो Tae’ इति | तद्गहणमपि 
नेव भेदख, भेदस्याभावादेव खपृष्यग्रहणवत् | अभावः कल्पनात्मकत्वात् तस्र भावे- 
कस्यासाधितत्वाद्ेद्ः कल्पनात्मकः | कल्पनात्मकं वा सहस्तु नोऽन्यथात्वात् | सा 
च कल्पना देशतः कालतो वा, खरूपत एव वा भिन्नेष्वर्थष्यभेदकल्पनादा सात् | 
देशकालाद्यमेदे वा मेदकल्पना स्यात् | उभयथाप्यसदूपत्वात् कर्पनायाः | इह तु 
त्वन्मतेन देशकालाभ्याममेदो नास्ति, भेद एव । घटादेः कपालादित्वेन भिद्यमा- 
नस्य वस्तुनो यावत् परमाणुशो रूपादिशोऽनमिलाप्यत्वशश्चद् भेदादभेद्भावः | 
कालतश्च क्षणे क्षणेऽनन्यत्वात् | तसरादनभिठाप्यपरमार्थस्य च वस्तुनो घट इति 
रूपादि इति वा ग्रहणमसदध्यारोपात्मक देशकालाभेदाभावात् खपुष्पवत् खपुष्पे 
इव खपुष्पवत् | तत्प्रत्यक्षाभासमेवेत्यर्थः | यदष्युच्यते-अभेदश् न शुक्ते 
प्रत्यक्षत इति तदपि न, Take एव तु गृहते प्रत्यक्षतः | किं कारणम् ? 
भावस्याभिन्नत्वात् , शृह्ममाणस्य च भावत्वात् नाभावो गुह्यते | यतः खपुष्पादि । 
यदि ब्रूयास्त्वं अथ समस्त एव कसाद्वावो न गृह्यते १ इति । 

अत्र तु समस्तग्रहणं वक्ष्यामः सकारणं ल्वद्गराहविनिद्वत्यर्थववात् | तावत् त्वां 
किञ्चित् एच्छामः | नानाइतघुखो मूखस्तिष्ठति इति । अथ भेदपक्षे पश्यता त्वया 
घटं कि समस्त एव घटो न गृद्यते ! इति। परान्तरादिभागाः किं न प्रक्षाः ! 
आराङ्कागा एव किं प्रथक्षाः ? इत्यत्र विशेषकारणं कर्थयेति । 

किं चान्यत् समानदोषत्वादचोद्यमेतत् | उभयोः समानो दोषो 
नासावेकतश्चोद्यतः भावस्य सर्वगतस्याग्रत्यक्षत्वदोषो मम नास्तीति खपक्षे भेदस्य 
प्र्क्षत्वादिति विशेष तव पश्यत एवं युज्येत वक्तुमित्थं भवति तथा भवतीति | 
एतदपि सम्भावनयोच्यते न तु सर्वत्रेवादशनभाक् पक्षो यस्य तव तस्य न तु 
युज्यत एवेत्यर्थः । सर्वत्रेव न घटेत रूपादो चा, न क्रचित् प्रत्यक्षता युज्यत 
इत्यर्थः | अथवा खपरपश्षयोः सर्वत्रेव । एतदुक्तं मवति । एवं हि खपक्षरागाविष्टो 
भवान् परमत्सरेण खदोषं नेव पश्यति, खचरणलमग्नपाशादशी प्रयोजनावसि- 
तामिषदर्शीव शङ्कनिः। त्वत्पक्षेञ्यन्तदशनासम्भवादेव घटादेः प्रथक्षत्वाभावः ॥ 

इदानीमभेदप Ce + तइशयि 

| क्ष एव दशनं सम्भवति नान्यत्रेति वक्ष्याम इति यदुक्तं - 
ष्यन्ना--तक््वदरीनमिति | तत् पुनरदशेनम्। तु्बिशेषे | विशेषेणात्रेवाहेतुपक्ष 
एव निवर्तते नान्यत्रेति, न भेदपक्षे यावन्निरभिलाप्यत्वशो, मेदादित्युक्तस् । 
तददशनं तहि कथम १! इति तत् समर्थयति-इहामेदें भावे यदेतत् सवं तद्भाव 
एवाभिन्नत्वात् | तस्यामि्नस्य भावस्य स एकदेशो घटः। तस्य ग्रहणे घटस्य 
ग्रहणे तसैव ग्रहणम् | भातरस्यैव ग्रहण समस्तस्य | किं कारणम् | ततोऽभिन्न- 

१ °सावक° ग । २ “ख्य ग । ३ सात भे” ग । ४ 'यति ग । ५ ऽस्तु ग । ६ W^ च । 



२०० नयचक्रम | [ विधिविधघिनये- 

त्वात् ततो. भावषटस्यामिन्नत्वात् | घटाद्वा भावलाभिन्नवात् | तथ्याचष्टे तद्वा- 
वत्वात् तस्यापि भावत्वात् तद्भावत्वात्, पर्यायान्तरेण | हेत्वन्तरं वा घटोऽपि 
भाव एव चाभिन्नत्वात् | यो यो भावः स स तडूहणेन गृह्यते | दष्टान्तो देश- 
खात्मवत् | तस्य देशस्य. खात्मा देशस्य भावः खं तत्वं भावादभिन्नत्वात् 
तद्भावाद् गृह्यते भाववत् तथा देशग्रहणे समस्तो भावः तङ्कावत्वाद् गृहते । 
एतद्भावनार्थमाह -तस्य ह्कोऽपि प्रथ॑नं प्रतिदेशः । हिशब्दो यसादथे | 
यात् TARA देशः प्रख्यान् सवोविभक्तमवनबृत्त्यात्मकत्वात् सर्वेण समस्तेन 
मावेनाविमक्तो भवनमित्येवेक वृत्तिमनुभवत्यात्मरूपामिति। सोऽपि देशः सर्व- 
मावात्मा प्राशुक्तम्राण्याद्यवयवपुरुषात्मत्ववत्। अत आह-तस्य ह्यकोऽपि प्रथनं प्रति- 
देशः सवाविभक्तमवनवृत्त्यात्मकत्वात् सार्वरूपमनतिक्रान्तः | ततोऽनेन न्यायेन 
देशग्रहणे समस्तग्रहणमित्यमेदपक्ष एव दशनं नान्यथेति | नत्वेकदेशश स एव 
वेति विग्नतिषिद्धमिति चेत् तत्र ज्ञायमानत्वापेक्षयोक्तत्वात् | त्वन्मत्या सावयवा- 
दशनं नान्यच्चेति | नन्वेकदेशे सावयव इव निरवयवोऽपि प्रख्यातीति मया तथोक्तं 
परमार्थतस्तु निर्विभाग एवासावुक्तो वक्ष्यते च । अथवा ग्रथनं विस्तारो विस्ती- 
त्वात् तख भावस प्रथनं देशं प्रतीत्य देशैः ताश्चापि विभक्त इत्युक्तम् | 

अत आइ--न चाखोध्वोधस्तियेग्दिक्ष मूतिविवर्तम्रसज्गान्यनेकेत्वाभिमत- 
भेदवत् कचिदवच्छेदो विधते दक्षिणोत्तरंयोरपि | fag घटपटयोभवनेकमूति- 
विवतोनवच्छेदात् इति ययैकत्वामिमतस्य भेदस्य घटादेः gk शरीरस्य 
विवतोनां विभागानामृध्वाधलिर्यदिक्तयाज्ञाववयवतया नापरः | किन्तु प्रत्यङ्ग- 
तया च पुरुषपाण्यादिवित् कपालादित्वेनाभासमानानामेकान्ताभेद्ः । चक्षुरादि- 
ग्राह्माभिमत एकत्वानिर्विभागस्तथाभावविवर्तप्रसङ्गानां तदेकत्वान्निर्विभागस्त- 
साद्भावस्य न क्कचित्तदभिमतभेदवदेकत्वादवच्छेदो विद्यत इति । यदि घटादि- 
त्वेन यदि रूपादित्वेन त्वदिष्टमेदवदेव | इतिशब्दो हेत्वर्थ p यात् विभागाव- 
च्छेदाभावाद्धेतोः स भावो धुवस्रिष्वपि कालेषु कूटस्थो माषराशिस्यमाषवत् सर्वे- 
णकीभूत एव । अविचाली न सानात् खानान्तरं सङ्कामति । अनपायोपजनः 
कोष्ठागारवत्निगेमप्रवेशानपायोपजने' भावस्य न स्तः | अविकार्यपि खस्थान- 
खस्यापि नर्तकी श्रृक्षेपादिवद्विकाराभावात् | अनुत्पत्तिः प्रागभूत्वा घटादिवदु- 
त्पच््यभावात् | अद्वद्धरङ्करपत्रवदुपचयाभावात् , अव्ययो बक्षादिपत्राद्यययवर्ख- 
ण्डादिन्ययाभावात् | एतानि हि नित्यविशेषणानि भावखेव घटन्ते न पुरुषादी- 
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नाम् अत्र भावे धुवादिनित्वलक्षणयोगः परपरिकल्पितभेदासम्भविधर्मत्वेन 
व्याख्यातः । खरूपतो निदशनाभावाद । उक्तवदिति च पूर्वोत्तरोत्पत्तिविनाश- 
वस्तुप्रविभागाभावात युक्तो नित्येकसवोत्मकत्वातिदेशः | 

किं चान्यत्-अस्य प्रखक्षप्रमाणसिद्धिरिहेवामिन्नमावपश्षे प्रत्यक्षत्वाद्भावसा- 
प्र्यक्ष प्रमाणं RAR । उक्तवदिति वर्तते | यथोक्तम-'तस्य द्यकोजपे प्रथन 
प्रतिदेशः सवोविभक्तभवनदृत्त्यात्मकत्वात् सार्वरूप्यमनतिक्रान्त; | ततस्तद्वावत्वात 
ततो भिन्नत्वात् तस्य॒ य एकदेशस्तख ग्रहणे तस्यैव ग्रहणम् । देशखात्मवत्' 
इत्युक्तं भावप्रत्यक्षत्वम् | ततः सर्वग्रमाज्येष्ठग्रतक्षप्रमाणसिद्विरिदत्र यथार्थवस्तु- 
विषयत्वात् । अन्यत्राडमानतैव भावे । वस्तुपक्षादन्यत्र भेदयक्षेऽ्नुमानतेव 
प्रत्यक्षाभिमतस्यापि | किं कारणम् ? । सम्बन्धेकदेशप्रत्मयथशोषसिद्धवात्म- 
कत्वात् | इयोः सम्बन्धयोः सम्बन्धे तदेकदेशम्रलक्षत्वे तत्प्रत्ययाच्छेषसिद्धि- 
रात्मानुमानखेति । तदात्मकं तत् । सम्बद्धैकदेश इति वा पाठः | यथोक्तम्-- 
'सम्बद्धादेकस्मात् प्रलक्षाच्छेषेसिदिरतुमानस Ü सम्बद्धानां भावानां 
खभावेन चेखादिसप्तविधेन कश्चिदर्थः कखचिदिन्द्रियस्च aA भवति, तसा- 
दिदानीमिन्द्रियप्रलक्षाच्छेषस्थाप्रलक्षस्यार्थत्य या सिद्धिरनुमानं तत् । यथा 
धूमद्शनादभिरिति ज्ञानम्+ तथात्मेन्द्रियमनोऽर्थसन्निकर्षजपूर्वक त्रिविधं पूर्वव- 
दित्यादिलक्षणमेच तत्र सम्भवति | देशग्रहणस्याऽऽराद्भागविषयस्याशेषतद्- 
्त्वसंस्पशोत् | एकदेशग्रहणेन शेषग्रहणमचुमानमेव । तस्यानुमानत्वेऽपि मा 
सिरां बुद्धिं काषीरित्यत आह-कुतोञ्चुमानतापि ! प्रोक्तन्यायेन प्रयक्षत्वा- 
सिद्धेः | कथमिति चेत्? सम्बन्धयोः कदाचिदप्पेग्रहणात् । प्रत्यक्षकाले 
हि सम्बन्वयोयुगपद्भहणादुत्तरकालमेकदेशग्रहणाडिशेषणादवगम्यमचुमानं स्यात् „ 
तदेव तु प्रत्यक्षदर्शनं नास्तीत्युक्तम् । प्रसक्षपूर्वत्वे तत्सम्भवात् प्रत्यक्षसिद्धौ तड- 
लेनानुमानसिद्धिः सम्भाव्यते | तदमावे तदसिद्विः । प्रत्मक्षत्वासिद्धेरनन्तरोक्त- 
त्वादेव कुतोञ्चुमानतापि १ | इतरो निराशीभूत आइ-तत्किमज्ञानमेवापद्चते १ । 

आचार्य आह-कुतोऽज्ञानमपीति | अज्ञानमपि तन्न भवति स्वदभिमतं 
प्रसक्षम् । इतः? प्रत्वकषपूर्वकाज्ञानत्रयेऽन्तमीवात्, संश्षयविपयेयानध्यव- 
साया अज्ञानविकल्पाः । ते च प्रत्यक्षज्ञानपूर्वकाः | संशयस्तावत् सामान्यप्रल- 
थादिशेपाप्रअक्षात्, विशेषस्मृतेश्च संशयः | तथा समानानेकधर्मापपत्तविग्रतिप- 
त्तरुपलव्ध्यनुपलब्ध्यव्यवखातश्च विशेषापेक्षो विमशः संशय इति । सामास्य- 
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विशेषयोः प्रत्यक्षपूर्वकत्वे समानानेकधर्मत्वादीनि विशेषणानि eb agi emu. 
पुरुषादिष्विति संशयनीयाथाभावान्न संशयः । तत एवं विपययेण भव्याभावान्र 
विपर्ययस्त्वन्मतेनेवेत्यत आइ-संशयनीयविपयेये मव्यविषयश्रत्यक्षात्यन्ता | 
अनध्यवसायो5ध्यवसायपूर्वटः, स चाधिकी वावसायो5ध्यवसायः । प्रत्यक्षज्ञान- 
मेतदभावस्योक्तत्वात् । नाध्यवसायोऽनध्यवसाय इत्यधिकावसायासम्भवाच 
तद्व्यावृत्तिविषयान ध्यवसायासम्भवात् कुंतोडन ध्यवसायः १ | तसात् यदुक्तम- 
'घुंढवीकायिकादिजीवा अच्चामृढत्तमवि पचिइइ' इत्यादि तत्सत्यम् । अन्वाह चेति 
तसिन् जिनग्रवचनग्रसिद्धामेदभावनिर्विकरपविधिविधिनयदशने भेदाभावग्रत्यक्षा- 
तुमानसंशयविपरययानध्यवसायासम्भवमनुवर्तमानोऽन्योऽप्याह-यथा विशुद्धमा- 
काशमिति | दष्टान्तसमर्थनं तिमिरोपप्ठृतस्ष्टेविंशुद्धे नभसि केशोण्ड्कमशकम- 
क्षिकामपूरचन्द्रिकालिमाराभिरवयनैरविततमिति निरवयवेऽप्यसङ्कीणे सड्डीर्णदशन 
भवति तथेदमिति दाषष्टोन्तिको भावेकपरमार्थः | अमरणादमृतमविनाशात्। बृह" 
asa निर्विकारं निस्तिमिरं व्योमवदवस्थितस् | नपुंसकनिर्देशः सर्वभेदामिमता- 
सद्विकारसाधारणत्वात् अव्यक्ते गुणसन्देहे नपुसकहिङ्गप्रयोग' वचनात् | भवना- 
पेक्षया वा नपुंसकम् | अकलुषमपि सदविद्यया ज्ञानाभासेन कल्पत्वमिवापन्नम- 
नापन्नमप्यभेदरूपं सङ्केदरूपमाभाति | एवं तावदमलं महरूपेणाभातीत्युक्तम् ॥ 

इदानीमेकं सदनेकधा प्रविभज्यत इति ममः | तस्येकमपीत्यादि । यथोद- 
न्वतां तोयश्चुत्पातेऽङ्गारराशिवत् अज्वलदुपलक्ष्यते, त॑स्यानेकरूपता मिथ्यैव 
प्रकूतित्वमिति। प्रकर्षण कृतिः प्रकृति, घटपटादिपरो भेद) | तद्भावमनापन्न- 
मेव विकारांसांसानेव घटपटादीनात्मभावादप्रच्यवने नर्तनकरहस श्रृक्षेपादिकटपान् 
करोति । स खतः स्वात्मानं भाव एवाकाररुपेण सृजति उपसंहरति च। को 
इष्टान्तः १ ऋतुयैर्मचत् ऋतूनां मेः इन्द्र इव निर्मलमाकाशं दृष्टा वक्तारो भवन्ति 
महावर्षस्य गभे इति। कुतो निर्मले नभसि वषेसम्भवः?। तथापि तननर्मस्याविनाञ- 
नेनेव शक्रः शक्रकाभुकशतहृदमहाघनस्तनितवरषितकरकाधारावषीदीन् सृजत्युप- 
संहरति चेत्युच्यते । क्षणनेव पुनसाइम्वेमस्यदञनान्नमसः। यथेयसृतुघाञ्नः 
सृष्टिः शुद्धगगना एथग्भूतजलप्रकृतित्वाभिमतमेघादिरूपा तथा सर्वधटादिगवा- 
दिरूपा सृष्टिमोवादेवोपसंहारक्षति भावः ॥ 

॥ विधिचिचिनयः समाप्तः ॥ २ ॥ 
एवं ताचद्वस्त्वर्थतो विधिविधिनयविकल्पाः iur sta A Ms पुरुषनियतिकालखभावभावा 

व्याख्याताः | अनया दिशा शब्दत्रह्मविधिनयग्रहाधेककारणवादा उन्नयनीयाः | 
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इदानीं तेषु शब्दार्थो वक्तव्यः । स च सामान्येनोच्यते, सवेषां तुल्यत्वात् । 
स च द्विविधः-पदाथा वाक्याथथ । तत्र पदार्थस्तावत् एपु विथिविधिनयेष्व विकल्पः 
शब्दार्थं उक्तेषु पुरुपावादिष्ववसाभ्युपचरितप्रक्रियामेदकरिपतविकस्पासच्वात् 
तद्वस्तुनिविकर्पत्वात् । नन्वित्यादिना ज्ञानतः सर्वस्थकत्वाद्यस्य TART ज्ञाने 
स्वस्य MAA | एनेन वक््द्॒त्वाद्यसमन्वयों व्याख्यातो द्शन्ताभावात्। सर्वस्य 
सर्वज्ञत्वात् , भेदाभावात् | एतमर्थमन्योऽप्यत्राह-शाखेणु प्रक्रियासांख्ययोगवैशे- 
षिकवेदशिरःग्रभृतिषु नृप्रकृतिपुरुपद्रव्यशुणादिनित्यानित्याइँतद्वतत्रेतादिपदार्थप्र- 
क्रियाभेदैविकर्पात्मकपदार्थप्रणयने यथाग्रतिकियसविद्येवोपवण्यते विकल्पस्या- 
वस्तुत्वात् । विद्या तु तत्त्वज्ञानं साऽऽगमविकर्परूपा न भवितुमहति वाग्योचरा- 
तिक्रान्तत्वात् | तत््वज्ञानविषयानन्तात्मकैकपरमार्थस्य | यथोक्तम-'पर्णणवणिजा 
भावा' इत्यादि आगमाभ्यासात् तु सम्यग्दश्नज्ञानचारित्रतपोविशेषविशेषिता- 
विद्यय सर्वभावविषया विद्या खयमेव खात्मनेबोपवर्तते नाविद्यमाना इतश्चिदा- 
नीयते । सा चानागमविकल्पतेत्यत आह-- 

'अनागमविकरपा तु खयं विद्योपवतंते l इति । 
तथा चान्यः “विकल्पयोनयः शब्दा विकल्पाः शब्दयोनयः | 

तेषामत्येन्तसम्वन्धो नाथान् शब्दाः स्पृशन्त्यपि ॥! 
शब्दा इति शब्दागमानुमानग्रतिपत्तिहेतव इत्यत आह-ये त्वेते घटादिशब्दा 

मेघस्तनितवदेते शब्दा एव केवला नार्थखरूपस्य वाचकाः। घटादिप्रतिपादन- 
समथो अभिमता न प्रतिपादका इत्यर्थः | नन्विदं असिद्वग्रस्तुतव्यवहारविरुद्ै 
त्वयोक्तम् , अर्थस्याप्रतिपादका घटादिशब्दा मेघस्तनितवद श्रोत्रग्राद्यत्वादिति | 
घटादिशब्दा इति च स्वद्घचनादेव तेषां घटाद्र्थप्रतिपादनदशेनादिति । 

अत्रोच्यते-न बूमः प्रतिपादका इति । कि तहिं? वाचका इति मूमः । 
प्रतिपत्तुसङ्केतवशात् तदुपलक्षणत्वेन प्रतिपादकत्वं विकल्पात्मार्थविषयं न विरु- 
— ३ "पुविग। २न°ग। RTT! ४ सम्पूणी गाथा स्वेवम्- २ 

पण्णवणिजा भावा वण्णाण सपज्जया तओ थोदा । 
सेसा परपज्ञाया तोऽणतऱुणा निरमिळप्पा ॥ १७१ ॥ 
पण्णवणिजा भावा अणंतमागों ड अणमिळूप्पाणं । 
पण्णवणिजाणं पुण अणंतभागो सुअनिबद्धो ॥ -आव० Ro ४८८ 

छाया--प्रज्ञापनीया भावा वणानां खपर्ययास्रवः स्तोकाः | 
शेषाः परपयायावोऽनन्तगुणा निरमिलाप्याः ॥ 
प्रज्ञापनीया भावा अनन्तमागस्त्वनसिछाप्यानास्।. __ 
प्रज्ञापनीयानां पुनरनन्तभागः श्रुतनिबद्धः ॥ 

५ कार्याकारणता तेषां नामै” स्याद्वादमअयो पाठान्तरम् | 



२०४ नयचक्रम् । [ विधिविधिनये-- 

ध्यते । यसान्मयूरविरुत॑ च सङ्केता्यवहारानुपाति न यथा मयूरविरुत त्रासम- 
देहर्षलानगमनाचन्यतमावस्याविशेषसहचरं श्रुतचरं तथोत्तरकाले कृतसङ्गीतेः 
पुरुषस्य ताइग्विज्ञानमादधाति, एवं पुरुषोऽपि घटपटादिशब्दोच्चारणेन पूर्वसक्लेतब- 
शात् पुरुषान्तराय खाभिप्रायमपेयतीति न प्रसिद्धिव्यवहारविरोधो | तथेवाचेतन- 
शब्देष्वपि कालाकालमेघस्तनितादिषु सङ्कतादेव शुभाशुभादिपरिज्ञानं दश्यते, 
अथवा किमनेन प्रसिद्धिव्यवहारविरोधपरिहारपरिक्केशेन ? नायमेव PE: परि- 
हारो व्यापी च। तथथा-ते सर्व एव शब्दास्तसैव ART ब्रह्मणः पुरुपाद्यन्यतमविधि- 
विधिनयविकल्पस्य यथोपपादितं त्वया रुचितस्यान्यतमख लक्षणाथाः । तदेकदे- 
शत्वात् श्रागभिहितग्रत्यक्षसिद्विवव् । यथा गोविषाणी कडुद्यान् प्रान्ते वालेधिः 
साँखावानिति | यथैते विषाण्यादिशब्दा गोरेकदेशवाचित्वात् तदुपलक्षणाथाः प्रसि- 
द्वसङ्केतवशाद् गोरेव वाचकाः | तदवयवानां तस्रादभिन्नत्वात् | एवं सर्वशब्दाः 
तदवयवानां ततोऽप्ृथक्त्वात् Fla ब्रह्मणो वाचका इति वाचकत्वेऽप्युपपन्नः 
ग्रसिद्व्यवहाराविरोधः । अभिन्नेकभवनत्रह्मोपठक्षणार्थत्वे सर्वशब्दानां शब्दल- 
क्षणविन्मतिसंवादे ज्ञाफमाह-एवं च Reals: रान्दलक्षणविद इति 
वाक्यशेषः । 'सर्वधातवो अुयोऽर्थमभिदधतिःइति तेषामप्यस्मिभेव दशने करोल्या- 
दिधातनां सर्ताथानतिक्रमे सार्थवचनश्ुपपद्य wt वदन्तीति भूवादयो वादिश- 
ब्दस्योणादिकेईन्तत्वात्तथा भूवादिञ्न्दव्याख्यानान्नान्यथेति | उक्तः पदार्थः । 

इदानीं वाक्यार्थ उच्यते-स एकोऽनवयवः शब्दो वाक्यार्थः । वाक्य च 
अर्थश्च वाक्यार्थः, वाक्येन युक्तोऽथो वाक्यार्थः । वाक्यसम्बन्धाद् वाक्याद्वा- 
क्यसेवार्थः | यथाहुः-- 

'अख्यातशब्दः सङ्घातो जातिः सङ्घातवतिनी । 
एकोऽनवयवः शब्दः क्रमो बुद्धयनुसंवृति ॥ 
पद्माध पृथक् सर्वे पढ् सापेक्षमिलपि | 
वाक्य प्रति RESI बहुधा न्यायदर्सिनाम् ।।' 

--वाक्यपदीये का,२, हो, १-२ 
तत्र येः "एकोऽनवयवः शब्दः इत्युक्तं तेविनिथित्योक्तं भवनस्यानवयवत्वात , 

तथैव पदवाक्यशब्दः तदर्थाद्यात्मत्वादिति । न तु सवोण्येकसैव सर्वत्वादिति चरि- 
तार्थम्। एष द्रव्यार्थो विधिविधिनयः। हेतोवासात् संग्रहदेशत्वाचास्य द्रव्या- 
थेतेति सङ्गहो द्रव्यार्थः। स पुनर्दिविधः सङ्गहो देशसङ्घहः सर्वसश्रह्े ् ेवमादिशात- 
्रस्तारोऽसो | आपे शतभेदश्रुतेनयानाम् । यथोक्तस्--'एकेको य सयविहो 

१ दर्थे ग । RO ग । ण्या? क-ख । ३ COH? ग । ४ सञ्ञा’ ग । SRN ग । 
६ “सन्ताना? ग । ७ स्वथेद प्रबचनसत्रन? । ८ “केस? ग-“केल्स घ | 



Raiana: ] न्यायागमाउसारिण्यढड्तम् । २०५ 

सत्त नयसता हर्वति एमेचं |? इति | (आ, भा, २२६, Ago २२६४) सङ्गहसापि 
द्र्व्यार्थता | | 

'तित्थथरवयणसंगहविसेसपत्थारमूलवागरणी । 
दव्वड्रिओ य पजवणओ य सेसा वियप्पा सिं ।/ इति । 

(सन्मति० का० १, गा०३) 

वचनात् द्रच्यार्थसमासश्चादिनियव्याख्यातः | तसात् सङ्गहदेशत्वाचदवयव- 
त्वाद्य द्रव्यार्थतेति । द्रव्यशब्दस्य कोऽथः ? | द्रवतीति द्रव्यम् | शुणसन्द्रावो 
द्रव्यम् । द्रव्यं भव्यं योग्यं “भू प्राप्तः इति प्रा्तियोग्यमिष्टार्थगराप्तियोग्यम् | 
दारुक्रियावदादिलक्षणं द्रव्यमिल्लेवमादि यथासम्भवं क्षण वाच्यम् | इद तु 
भवतीति भवन भावः ग्राच्यचतुश्ये पुरुपादिखमावान्ते भवने भावोञ्न्ले पूर्वोक्त- 
वत्, पूर्वविरुद्धत्वान्नयानाम् | द्रवति भवति गच्छति सततमिति द्रव्यम् । गत्या- 
त्मकत्वात् "ed च भव्ये' (पा, ५।३।१०४) इति वचनात् । न विकारावयवो 
इति विधिविधिनयाधयुक्तत्वात् | गतार्थं । किमेतत् सामध्यवादिना खमनीषिक- 
योच्यते त्वया आहोखिदार्षेऽपि निबन्धनमस्य दशेनखास्ति यत एतन्निमतमिति ! 
अत्रास्तीत्युच्यते | निबन्धनमस सोमिलम्राह्मणप्रश्चे “किं मेवं? एके मवमि- 
त्यादिके | व्याकरणे 'सोमिला ! एगे वि अहँ, दुवे वि अहं, अक्खए वि अहँ, 
अँव्वए वि अहं, अवड्टिते वि अइ, अणेगभूयभावभविए वि अह” (भ्रग०श० १८, 
उ०१०, सू०६४७-प० ७५९) इत्यादि निबन्धनमिति | 

og द्वितीयो विचिविध्यरः सविकरपो नयचक्रस्य TAT: — 

१ एकेकश wate: सप्त नयशतानि भवन्तेवमेव । २ तीर्थकरवचनसङ्गहचिदोषप्रसारमूक" 
ब्याकरणी । दव्यार्थिकः पयेयनयश्च रोषा विकल्पातयोः॥ ३ wr ग। 9 कि भवान्? . 
एको भवान् । आ० To द्वारा सुद्रापितावृत्तो छु 'एगे भवं, दुवे भवं, अक्खए भवं, अन्वए भवं; 
safe wa, अणेगभूयभावभविए भव,सोमिला! एगे वि अहं जान अणेगभूयभविए वि, अह”, ' 
इति पाठः । ५ छाया-हे सोमिङ ! पुकोऽप्यहस्, द्वावप्यहस्  अक्षयोऽप्यहम् , RANSA, | 
अवस्थितो5प्यइस् , अनेकभूतसावभविकोऽप्यहम्। ६ केगं। oe? | SOC TT 



२०६ नयचक्रम | [ विध्युभयारः- 

अथ विध्युभयारस्तृतीयः d 
कमलदलविपुलनयना, कमलपुखी कमल्गभेसमगोरी | 
कमले Raat भगवती, ददातु श्रुतदेवता सिद्धिम् ॥ 

इदानीं विध्युभयारावसरः । यद्ययं विधिविधिनयारोक्तो भावों निदोषः साद- 
रन्तरारम्भोऽनर्थकः स्यात् | स तु सदोष एवेति प्राप्तावसरं तदोषमुक्त्वोत्तरत्र 
विध्युभयार निर्दिदिक्षुः प्राच्यदोषाभिधानार्थमेव तावदाह-- 

अथ कि भवता इत्यादि | अधेयधिकारोपन्यासे, अनन्तरोक्तपुरुषादिवा- 
दद्षणाधिकारोपन्यासार्थोऽथशब्दः । किंशब्दः प्रश्ने । सामान्येन पुरुषनियति- 
काठखभावभावेष्वनन्तरोक्तेषु प्रतिखमात्मनो MS तथा तथा तेन तेन प्रकारेण 
पुरुषसुप्तादिचतुरवस्या नियतिरेच, पूर्वपरादिक्रियाक्रियादिनियतावस्यारूपा | 
काल एव कमयोगपद्यभूतभवद्भाविव्यवखयात्ः, खभाव एवात्मप्रविभागमात्र- 
प्रतिविविक्तमवनभेदतत्व!, भाव एव खत्वाखत्वाधविद्याविकल्पविनिमेक्तस ामात्र- 
व्याप्यनज्ञनशब्दार्थज्ञानायवस्थाविशेषजगत्तत्व इति | या एताः ग्रतिख न 
शेषः । बीद्याङ्कुरादिघटपटादिवस्तुव्यापिइत्तयोञ्वथा; | तस्य॒ तस्य पुरुषादि- 
quer व्यापित्वप्रदशना्थमुक्तासासु किं पुरुषादितत्वमवस्थालक्च॑णं तस्या न 
सोऽस्ति तथ्यतिरिक्तः | तथा रूपादय एव घट इति। उत पुरुषादिलक्षणास्ताः 
गुरुपाद्येव Wei, न ताः काथिदवस्याः | यथा घट एव रूपादयो न रूपादयो 
नाम केचिद् घटव्यतिरेकेणेति ! योरविकरपयोरन्यतरोऽबधायेः | 

किं चातः-यद्यवस्था खात्मेत्यादि, यावत् ससुदयमात्रचाद एवाय- 
मन्यः | यदि न किञ्चिदस्यवस्या खात्मेव तहृक्षर्ण ता एव सल्या! | न पुरुषा्या- 
त्मावखाः पुरुषादिखरूपाः ता अवस्था न भवन्तीलेवमभ्युपेतं भवति | ततः पुरुषो 
नाम न कथिच्चतुरवस्ाच्यतिरिक्त इस्ेतदापन्नम्, पुरुषादीति सामान्येनोपक्रम्य 
पुरुषो मामेति पुरुषस्येवाभाववचनं विधिविथिनयविकल्पानां पुरुषस्य प्रथमत्वात् 
तदूषणेनातिदेक्ष्यमाणत्वात् पुरुषवादे प्रस्तुते | कथं पुरुष एवासन्नित्यापाद्चते ? 
इति चेत्+ उच्यते-यस्ात् सञ्चुदयिमात्रसञुदयाऽम्युपगमाद् रूपादिससुदायवत् 
समुदयमात्रवाद एवायमन्यः । स एवायं बोद्धपरिकल्पितरूपवेदनाविज्ञान- 
संस्कारसंज्ञास्कन्धसञ्चदायः पुरुषोऽह्ुलिश्चष्टिवत् | बलाकापङ्किवत् | अक्षोदि- 
चक्रपञ्जरोऽणीयोऽक्षपरयुगसमिलादिरथवदिति समुदयवादः । ईषन्मषीम्रक्षितङु- 
कुरवत् । पुरुषप्रस्यार्यानफलोऽन्यवदामाति सुप्तसुषुप्तजाग्रत्तुरीयावख्थासंज्ञा- 

मदात् युगपद्काविुपादियुणसब्चुदायवादतुस्यो युगपदवस्थादि चतुरवस्यासञ्ुद्यः 
' ३ बिका ततः ग। २ तल्लक्षणम्, तानि त्र लक्षणं इति चेऽश्रिकः E | 



युरुषावस्थयोर्बिचारः | त्र्यायागमातुसारिण्यलङ्कतम् | २०७ 
c 

वाद इति । एप देशभिन्नरूपादिससुदयवादतुल्यः | ani देशमित्नरूपादिसमुद- 
यवादतुल्य एव । कि तहिं? कालभेदमिन्नायुगपद्भाविमततसंबृत्तननननिधन- 
नामरूपवादतुल्यक्षणिकवादो5पि | emp तुरीयत्वम्रतिपादनाथोभ्युपगतमुक्ति- 
क्रमवत्त्वयुगपदवस्थावृत्तः क्षणिकवाद इति ! सुप्तसुषप्तजाग्रत्परमविनिद्रावस्था- 
विशुद्विक्रमान्यथावृत्त्यम्युपगमादवस्थाक्षयोऽन्यथात्वमन्ते च क्षयदशनादादो 
क्षयानुमेयावथानामिति क्षणिकवादः | को ष्टान्तः ? वासोवत् | यथा वख 
क्षणे क्षणे जीयद् जीयेदन्ते विशीर्यते तथावखा अपि | न केवलं समुदयक्षणिक- 
वादावेव | किं तहि ? झन्यवादोऽपि । " 

तद्यथा---चतुणा नेलादि । यथा पुरुषवादिना चतस्रोऽ्दस्याः पृथक् परि- 
गृह्य ताखपि ज्ञानमेव सुप्तत्वात् सुप्तपुरुषवत् , सपुप्तत्वान्मदिरामत्तवदित्यादिना 
प्रतिपादितम् | तथा तथा रूपाद्यमूर्तमूलापत्त्या | त्वयेव रूपणाद्ूपमिति च ज्ञाना- 
त्मना चेतन्यखरूपादनपेता रूपरसादिघठादियश्श्रानेकधोषपादिता । सा च 
कल्पनाज्ञानं तन्मात्रमेव सत्यं, न रूपादि किंचित् तदाभासज्ञानबहिर्भृतं खम- 
बत् | यथा खमे सिंहाद्यामासज्ञानमात्र न सिंहादिः कथिद्धहिर्भूतस्तथा जाग्रदि- 
ज्ञानमपि ज्ञानमात्रमेव, ग्रामारामस्रीपुरुषादिरूपा्याकारज्ञानमात्रम् । तक््यवति- 
रिक्तार्थशत्यखमविज्ञानवद्देसेतदापन्नम् | अतः कल्पनाङ्गानमात्र सत्यमिति विज्ञा- 
नव्यतिरिक्तार्थः शून्यवादः । विज्ञानमात्रं वास्यापि ग्राहमग्राइकविकल्पानीतानि- 
विकल्पत्वाश्रयस्य ञून्यत्वापत्तेः | 

पुरुषवाद्याइ--अचिन्लयमेवेदं चिन्त्यत इत्यादि। महचनापरिज्ञानादसम्बद्ध 
दूषणम् , मया हि ‘Ger एवेद'मित्यवधार्योक्तम् , नोक्तमिदमेव पुरुष इति, प्रत्यक्षाः 
सुप्ताचवस्या उद्दिश्येति । अत्र ग्रयोगः--ऊर्ध्वमधस्तियेक कचित् qud 
एक एव व्यवस्थितः पुरुष इति प्रतिज्ञा, अनतिरिक्तपरापराणीयोज्यायारूपाः 
त्मकत्वात् बृक्षवदिति | यथोक्तम् 
TA परं नापरमस्ति किञ्चित् , यसान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कञ्चित् | 
वृक्ष इव खब्घो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूणं पुरुषेण सर्वस् ॥/ 

(aaao Fo sro 3, क्षो ९) इति । 
यसादन्यत् परं नास्त्यनन्यद्वेतमेचेखर्थः | अथवा यसात् परं प्रधान TSE- 

मप्रकृष्टमन्यद्वा नास्ति | ऊर्ध्वाधस्तियेकपरापरविभागामावादविभागात्मना qi. 
वावस्थानात् | नाणीयो न ज्यायोऽस्ति किञ्चिदिति सक्ष्मस्थूलविभागामाबात् | 
तादूप्येणाविभक्तस्यापि तस्यैवावस्थानादिति । शेषं गतार्थम् । 

VTA TI ROTI ३ऋ०वे०म० १० qo ९० (पुरुषसक्ते) 



sé TTAB । [ विध्युभयारः- 

अत्रोच्यते--नन्वयमित्यादि । ननु त्वयाऽयं पुरुषोञ्वस्थात्मकत्वमनिक्रा- 
मन्ननेकावआमात्रखतत्व एव व्यवरापितशतुखथाखरुपोपवर्णनद्वारेणेव तन्नि- 
रूपणादवखासात्मक एवासाविति । तत्रापि च विशेपणेकावखामात्रखतन्रतुरीया- 
पखातच इत्यर्थः | तत् इतः ? इति वेव, चेतन्यानतिवृत्तिवर्तनात्, सर्वत्र 
ज्ञानमयोऽसौ पुरुष. इति प्रतिज्ञाय तद्व्ापषग्रदनार्थं चेतन्यमेव वृक्षनृशङुव्य- 
पुरुपादि सुप्तत्वात्, सुषुप्तत्वाज्ञागरितत्वात् सुप्ादिपुरुषवदिति वर्णित चेतन्यमेव । 
तच्च चेतन्यं विनिद्रावस्थातो नान्यत् posed विनिद्रावखैव | यथोक्तम्-- 

"पुरुषस्य न केवलोदयः पशवश्चाप्यनिवृचकेवलाः | 
न च सतपि केवले nue चिन्तेयमचिन्त्यपद्धतिः ॥' इति | 

इतिशब्दो Een । असाद्भेतोर्विनिद्रावस्थालक्षण एव पुरुषः, एतदेवास्य 
लक्षणम् ‘उपयोगो लक्षणम्’ (Tate २-८) इति वचनात् | एतत्मरतिज्ञामात्रम | 

अत्र हेतुरूच्यते--आत्यन्तिकनिद्राविगमरूप्यनिरूप्यत्वात् । सर्वत्र 
सर्वदा वान्तमतीतोऽत्यन्तः, तत्र भव आयन्तिको निद्राविगमः। स एव रूपं 
ततस् | तेन तरेन निरूप्यत्वात् । यथा निरूपितं पुरुषवादिनिव ‘aa सर्वत्र 
सदा सर्वथा चेतनात्मकमेव'इति सिद्धो हेतुः । को दृष्टान्तः? विनिद्रावस्था- 
खात्मवत्। यथा विनिद्रावसां चतुथो घुद्धचेतन्यात्मानं नातिवर्तते । प्रोक्तरुपेण 
निरूप्यत्वात् पुरुषस्तथा शेपावथाखपि तद्धर्मतामनितृत््येवेति । एवमेषा विनिद्रा- 
qA सर्वत्रापादिता | न ह्यसावितरात्मिका यथा सुप्ताद्यवस्था तुरीयावस्यैव, न 
तथा सा तदात्मिका। कसात् P खदृत्तित्यागापत्तेः, यदि सा विनिद्रावखा सुप्ता- 
TIAA स्यात्, ततया विशुद्धा खबृत्तिर्त्यक्ता स्यात् | नन्वस्ति खबृत्ति- 
त्यागोऽवस्यासङ्रखरूपनिर्णयाभावादिदोषात्। अतः सा तन्मात्रैव, तस्याञ्च तन्मा 
तत्वे तु पुरुषस्यापि तदवस्यामात्रत्वम्् | अतो चिनिद्रावस्यामात्रत्वं तदइजाग्रदायवस्या" 
नात्मकत्वम् | तसाज्ाग्रदाधवस्थानात्मकत्वाद्विनिद्रावखामात्रत्वात् सुप्तादिदष्टमेवा- 
वस्थाखदृत्तेरसर्वगतत्वमिति वाच्यपि चे दोषः पुरुषकारवादस्य | अथ विनिद्रे 
त्यादि, मा भूत् पुरुषासर्वगतत्वदोष इति विनिद्रावस्यालक्षणोऽपि सन् पुरुषश्चा- 
सर्वत्वान विनिद्रावखामात्र एव । किं f? सुप्तादिव्वत्तिरपीतीष्यते । ततोऽपि 
निद्रावस्यापि निद्रावस्यात्मिका सती सर्वत्वादेव न विनिद्रावसयामात्रैव स्यात् । 
सुप्ताद्यवस्थापे स्यादित्यर्थः | इेतुरविनिद्रावखालक्षणत्वात् पुरुषखात्मवत्, यथा 
पुरुषोऽपि निद्रावस्यालक्षणत्वात् सर्वगत इष्यते तथा विनिद्रावस्थात्मखैव 
सर्वगता स्यात्। विनिद्रावखारक्षणा हि सापीति। ततश्चेत्यादि । एवं च सत्य- 

३ तत्व Wis S^ ग। ३ वद ग) ४ "स्व ग। चत्व"ग। ६"साग] 



.पुरुषावस्थयोर्विचारः | न्यायागमाइसारिण्यलङ्कुतम् | २०९ 

न्योऽपि दोषः। अवस्थामवस्थां प्रति प्रत्यवखं, विनिद्रावआवत्तिंः सुप्सुचपजाग्र- 
दवखाखपि) तस्या एव निद्रावथाया एवाविशेपेण सर्वगृतत्वात् sumen 
दणादि सर्वगतं स्यात् | सवात्मकत्वादिनिद्रावस्थावत् , सर्वात्मकत्वं विनिद्रावखा- 
लक्षणत्वात् पुरुषवदित्युक्तम् | तसात् दृणाचपि सर्वगतमिति किं पुरुपेकत्वप्रक- 
ल्पनया ? कः पुरुषवादविशेपाभिमानः ? 'तृणमेवेद्ं सर्वे gud यच्च भाव्यं०? 
qum परं नापरमस्ति Rages । तेनेदं पूर्णं ata सर्वम/|इति च 
'कसान्न पठ्यते १ इति | | 

कि चान्यत्-अरूक्षणत्वात् चेत्यादि, लक्षणं विरोष्यार्थान्तरादवच्छिद्य- 
खरूपाऽ्वस्यापकं नीलोत्पलबत् | तत् पुनः खात्मन्यवस्थितत्वान्नास्ति लक्षणं 
TAT सवोत्मसु वृत्तत्वात् , ततोऽतष्लक्षणत्वाद्वा विनिद्रावस्थाया अभावः स्यात् । 
खात्मन्यवस्थितत्वात् खपुष्पवत् , ततथ qup तासां तत्वं चतसृणामवखानामेव 
TTS चतुरवस्थामावस्ता एव च सर्व, तदभावात् सत्रोभावः | सर्वाभावात् 
तदात्मकस्य सवात्मकस्य पुरुषस्याप्यभाव इति । — 

अत आह-ततश्र तत्तत्तवचतुरवस्थसवोत्मकपुरुषाभावः । चेतन्यमेव हि पुरुष- 
स्यावसानां च लक्षण तदभावे पुरुषस्यावस्थानां चाभावे किमवशिष्यते ! अथ 
विनिद्रालक्षणेत्यादि | अथ मतं भवतो विनिद्रावस्थापुरुषाभावदोषयोः परि- 
हारे सर्वदोषपरिहारः | स चावधारणवैपरीत्येनेति | 

तद्यथा-पुरुषस्तु पुरुष एव विनिद्रावस्थालक्षणविपरीतोऽपि | किं कारणम् ?, 
अवधारणमेदात् | कथमवधारणभेदः ?, उच्यते-विनिद्रावस्थाखात्मन्यवधायेमाणं- 
विनिद्रावखेव लक्षणम् , नान्या काचिदवस्थितिः, खात्मनो रक्षणत्वमवस्थायाः | 
नियतं सा त्वन्यथावस्थात्मनो5पि लक्षणत्वान्न नियतेन विनिद्रावस्याया्ताबदभा- 
वोऽस्ति, पुरुषस्याप्यभावो नास्ति, पुरुषे तु लक्षणमेवेत्यवघारणात् | विनिद्रावस्था 
लक्षणमेव पुरुषस्य, नालक्षणमिति। पुरुषो लँक्ष्यत्वेनानियतोऽन्याभिरप्यवस्यामि- 
लेक्ष्यत्वादन्यासामप्यत्यागाृक्षणत्वेन पुरुषसेति भेदेनावधारणं यात् स ह्नेक- 
रूपो मेचकवत् पुरुषः | वर्णसङ्करो हि मेचकः, स नीलोऽपि, पीतोऽपि, शेषव- 
णोऽपि | तथा पुरुषो विनिद्रावस्थालक्षणोऽपि सुप्षाचन्यतमावस्यालक्षणोऽपीति | 

_ अन्रोच्यते-नोक्तवदित्यादि, नेतदुपपन्नशुक्तवदवघारणभेदस्यान्याय्यत्वात् । 
उक्तेन तुल्यमुक्तवत् । तेनेत प्रागुक्तम्रकारेण, तेनेव न्यायेनावधारणभेद्स्यावसर 
एव नास्ति | न्यायादनपेतं न्याय्यम् , न न्याय्यमन्याय्यम् | ङुतः ? प्रतिज्ञा- 
व्याघातात् | यद्यवधारणं मिन्नार्थविषयमाश्रीयते चेतन्यात्मकेकपुरुषमयमिदं सर्व- 
Èg २एषाग। ३"पेघ) ७ 'नां से? ग-घ। ५ स्थितेः क-ख । 

4 "तो ग। ७ लक्षणत्वे क । aan ख़ । < ज्ञात क-ख d 
vo Fo qv 



२१० नयचक्रम् । [ विध्युभयारः- 

मिति प्रतिज्ञा हीयते । अथेकपुरुपमयत्वप्रतिज्ञा परिपाल्यते भिन्नार्थविषयाधारा- 
व्यधारणोपपत्तिविशीयेते | कथम् ! घटरूपादित्ववत् | यथा घट एव रूपादय 
इत्येतसिन् पक्षे न रूपादयो नाम केचित् सन्ति घटादथान्तरभूतास्तत्र रूपखात्मनो 
रूपावस्थेव लक्षणं न रसाद्यवखापि, घटात्मनस्तु रूपावसालक्षणमेवेतरासामत्या- 
गादिति | कोऽर्थः स्यात? रूपाद्यमावात् | तथेहापि विनिद्रैकावस्यालक्षणपुरुषव्य- 
तिरिक्ताथामावादितरासां सुप्ताचवस्थानामभावादेव कोञ्वधारणाथोवकाश; ? इत्य- 
वथारणाभावः प्रतिज्ञाव्याघातो वेल्येदुभयं . प्रद्शयति-पुरुषत्वं प्रागुक्तमवस्या- 
नाम्, अधुना तु पथक खात्मनस्ता उच्यन्तेऽवस्था इति, प्राशुक्तवद्वधारण - 
भदस्यान्याय्यत्व प्रतिज्ञाव्याघातथेति | इति तत्त्वमिति | असाद्वेतोः प्रतिज्ञा- 
व्याघातादत्रधारणभेदादन्याव्यत्वाञ्चोभयथापीष्टविपरीतं तत्तमवस्यात्वस् | पुरुष- 
ATM एव पुरुषो, न पुरुष एवावस्था इत्येतत् प्राप्तम्, रूपादिघटत्ववत् यथा 
रूपादय एव घट इल्रेतखिन् पक्षे न घरो नाम कश्चिदित्ययमर्थः । तत्र रूपमेव न 
रस इत्याद्वधारणमुपपथते भिन्नार्थविषयत्वात् तथा यद्यवस्था एव पुरुष इत्युच्येत 
युञ्येतावधारणम् । पुरुषाभावेञ्वस्यानामेव भिन्नानामितरावस्थानिवृत्त्यर्थमेकाव- 
स्थावधारणम्। ततु न युज्यते | चेतन्यात्मकेकपुरुषमयत्वग्रतिज्ञाव्याघातादिति । 

किं चान्यत्-यदा च तासामेव तत्त्वमित्यादि, यावछ्लोकवदेव तत्त्वा- 
पत्तिरिति, यदा च तासां भावस्तत्वं भाव एव तासताभिरेव भूयते मेदेनावधा- 
यमाणत्वादिनिद्रावसैव विनिद्रावखाखात्मेति लक्षणं, पुरुषे तु सा लक्षणमेव, न 
तु संव लक्षणं पुरुषस्ान्यासामप्यवखानां तहृक्षणत्वायागात् । तथा तथा 
तासामितरेतरात्मख भावः, 'अवधारणमेदात् तथा तथे'ति वचनादुचरोत्तर- 
मेदानामपीतरेतरात्मसु नास्ति भावस्तद्यथा-रूपावस्थाखात्मनि रूपावस्येव लक्षणं, 
घटखात्मनि तु रूपावखालक्षणमेव, रसायवस्यानामापि तहक्षर्णत्वालागात | तथा 
पृथिवीलोष्टादीनामितरेतरात्मखमावात् होष्टावलाखात्मावधारणे रोष्टावखेव | 
ठोशवस्या[खात्मएथ्वी]खात्मावधारणे तु सा लक्षणमेव । ननु सेव च ज्ञाना- 
दीनामप्यत्यागादिति सर्वत्राऽस्तववघारणमेदस्ततोऽ्यघारणभेदात् त्वदुक्तादेव “तथा 
तथेतरेतरात्मखभावादवधारणमेदात्'इस्यन्तमिक्नार्थत्वमतो भिन्नाभिन्नार्थवात् 
सामान्याभावः । सामान्याभावात् विविक्तानेकमेदावस्यामात्रत्वात् सर्वम- 
सर्वगतं घटो घट एव, रूपं रूपमेव, रसो रस एव, पटः पट एवेल्यादि HUE, 
ततो ननु तदेव दशेनमेतदप्यापन्नम् | 

यदुक्तम- यथा लोकग्राइमेव वस्तु शाख्रेष्वनर्थको विवेकयत्र/ | इत्यादि। 
खपरविषयसामान्यविशेषनिराकरणेन लौकिकमेव । यथा द्रव्यक्षेत्रकालमाव- 

प° क-ख | RO सु" क-ख | & "wq क-ख। ४ ००” q-ui 
५ "स्वाद" क् | "वस्थाव? ग । ; ३ °दुव्यपेतस् । 



पुरुषावस्थयोविचारः] न्यायागमातुसारिण्यलङ्कतम् । २११ 

भवनमेव च वस्त्विति तदेव तत्तमिति लोकवदेव तत््वापत्तिरिति | अथाविकल्प- 
शब्दार्थत्वाह्लक्षण एव तच्तज्ञानतत्तत्वात् | Ta निर्विकरपस्याविभागखासंसगभेद- 
परिणामशन्यस्य मेघसनितादिकल्पशब्द्गोचरातीतस्य भयूरविरुतवत् सङ्केताद् 
व्यवहारानुपातिभिवो शब्दैरनुपलक्ष्यस्य गोविंषाणाद्वित् खांशकल्पनामात्रभिन्न- 
शव्दार्थामिमानविकर्प 2 लोकिकवदज्ञातसांमान्यविज्षपव्यवस्थाविच a ~ 

equ | ननु व्यवस्थाविचार- 
रूपस्य TAT कुतो वा लक्षणं ङुतोऽ्वस्थाः ? इत्येतचायुक्तभ, चतुरवखावर्ण- 
नाद् यदि ताश्चतस्रोऽप्ययस्या असत्या एव aaa खपुष्पसरभवर्णनवत् 
कथमुपपद्यते १ इति | 

किं चान्यत्-सर्वगतत्वभावनाभावप्रसङ्गात् । तदरशेयन्राह-अनेकात्मकसर्व- 
. गतत्व भावक वा कथमिति वर्तते । सबं गतं सर्वगर्त सृ गतो’ सर्वमित्ययमेय 
सर्वशब्दो गमनार्थदेशान्तरम्रापतिरक्षणां क्रियां भिञ्विकल्पार्थविषयामाह | 
यद्यन्यच्चान्यञ्च TAT सर्वमिति | ततश्च तत्तदशेषं गर्तं सर्बगत तद्भावः सर्वगत- 
त्वम्, अथोनेकात्मकत्वाविनाभावि अनेकात्मक हि सर्वे मिन्नानेकविकल्पक- 
त्खार्थगतं सर्वगतमित्येपा भावना निर्विकस्पेकात्मकत्वे न युज्यत इति | 

किं चान्यत्-निर्विकरपत्वाभावश्रसङ्गात् । यद्यस्येकेकेत्यादि, यावन्मेच- 
कात्मके 'भवतः। यद्य पुरुषस्य एकेका प॒थक् पृथक् , एकामेकां प्रति प्रत्येक 
ama ATTA न भवति । ततथेकेकस्या अभावात् ता न सन्लेवेति कृत्वा 
तासामसत्त्वात् इतोऽस्य पुरुषतस्वस्य तासामेव भिन्नानामेकत्वापत््यात्मिका ? तरपु- 
रुषत्वमेकमविकल्पमित्यविकल्पता स्याद्भिन्नविकल्पेकापत्त्यात्मिकत्वादविकल्प- 
रूपतायाः, सा चाविकर्परूपता कुतः ? नास्त्येवेत्यर्थः | को दृष्टान्तः ? पृथक 
पृथगवृत्तसितासितादिवरणेक्यापत्त्यात्मकमेचकवणोभाववत् | पृथक् सिद्धवर्णा- 
भावे मेचकवणोभावात् तदशेयति । नं हि प्रथगबत्ते रूपे दे आपि सितासिते खेन 
रूपेण मेचके भवतः | भेदात्मलाभाविनामाव्येकापत््यभावात्, एवमवस्था 
अपि पृथक्खरूपेणासिद्धा निविकल्यैकरूपा न मवितुम्न्तीति | एवं तावद- 
वसखानामभावे चतुरवखावर्णनानेकात्मकसर्वगतत्वभावननिर्विकल्परूपत्वामाव- 
दोषाः । किं वा पाश्वशरक्षेपेण भयजननाबुदत्या तमेव पुरुषं निराकुर्महे | तद्यथा- 
सन्नेव त्वसावेवमवस्थानामसच्ते, कुतः ! अनवस्यात्वादवस्यातोऽन्यत्वादनवस्थात्म- 
कत्वाद्वस्थात्वाभावात् पुरुषो वन्ध्यापुत्रवत् | 

सान्मतम्-अरूपायवस्थानात्मकस्य घटलावशावतो5सित्ववत् सुप्तायवस्था- 
नात्मकस्य सुप्तादिचतुरवस्थावतः पुरुषस्यास्तित्वमित्येतच्चायुक्तम् | अनवस्यात्वे 

१ गोर्विषाणी कङुझान् प्रान्ते वालधिः साखावान् इति गोत्वे इष्टं लिङ्गम् । ( Bite १।३।८ ) 
PAT दे तहिं ग। ऊु। ४ veut? घ । 



२१२ नयचक्रम् | [ विध्युभयार£-- 

सत्यचतुरात्मकत्वात् । अवस्थाचतुष्टयाभावादेवानवखाऽऽत्मनस्तच्चातुरात्म्या- 
SH: सिद्भस्तसादनेकान्तिकाशङ्गानिव्ृत्त्र्थथाह--अनवस्थात्वेऽचतुरात्म- 
कत्वादिति, खपुष्पवदिति दृष्टान्तो गतार्थः | अथवा किमनेन प्रयासेन? उप- 
पत्त्यन्तरस्तदसत्त्वप्रतिपादनेन | ननु त्वदुक्तेरेव च न स लक्ष्यस्तत्परिकल्पित 
पुरुपो नासो लक्ष्यः | अलक्षणत्वादलक्ष्यत्वमिष्टत्वादसाध्यमिति चेछ्लक्ष्यत्वनिराक्र- 
तेरर्थनिराकरणार्थत्वान्नार्थ इति बूमः | अर्था5प्यर्थत इत्वरलक्षणत्वाच्छब्दाभिधेयो 
च्ञान्ञेयो वा विनिद्रावस्थाऽविनिद्रावस्था वा ara स पुरुषस्तछक्षणस्तद् भयाभा- 
वात् निर्विकल्पत्वादेवार्थोऽपि नैवेति चेत् , निर्विकल्पज्ञानवत् वस्तुत्वमपि न भवती- 
सेतरप्रतिपादनार्थत्वादिदमेव गृहाण अवस्त्वेव च तच्वदिष्टं तत्तमलक्षणत्वात् | 
खपुष्पवत् | अथात इत्यादि, यावदस्यावाच्यतेवेति | 

अथाचक्षीथाः-अत इति पुरुष इतश्रेत्यवस्थातः अन्यतरस्य पुरुषस्यावस्थाना वा 
परित्यागेकान्तो न युक्तः | अवस्यात्यागे लक्षणाभावात् पुरुषाभावप्रसङ्गात् | अव- 
स्थावतः पुरुषस्य वा त्यागेऽबस्थानामभावम्रसङ्गात् | न चेकतरस्योपादान युक्तसु- 
पादीयमानस्येतराभावेऽभावग्रसङ्गादेवावस्थावददर्णननिर्विकल्पत्वसवगतत्वाभावप्रस- 
गात् प्रतिज्ञाव्याघाताच्च | तस्रादन्यतरोपादानपरित्यागायुक्तत्वादस्य पुरुषस्याव- 
स्थालक्षत्वमवस्थाञसत््वं वा न शक्यं वक्तुम् । किं तहि? तहक्षणतत्ताभ्याम- 
वाच्यः स पुरुष इत्येतच्चायुक्तम् | यसत् Tad स नेव स्यात्। एतस्यामपि 
कल्पनायां स पुरुषोऽसन्नेव | कस्मात् ? विनिद्रावस्थया सहँकत्वान्यत्वे प्रत्यवच- 
नीयत्वात् खपुष्पवत् | विनिद्रालक्षणः पुरुषो न विनिद्रालक्षणो वेत्येते देऽन्यत्वा- 
ऽन्न्यत्वे ्रतिवचनीये, अर्थादसन् पुरुपः न तदेक नान्यद्वा वाच्यं खपुष्पं विनि 
द्रावया सह । किं कारणम्? एकमिति, यावदवाच्यमसत्त्वादन्यदित्य- 
प्यवाच्यमविनिद्रावस्थया सह । किं कारणम् ? एकमिति, तावदवाच्यमसत्त्वाद्- 
न्यदित्यप्यवाच्यस् | अविनिद्रावस्थात्वे सत्यप्यसत्त्वे निरुपाख्यत्वात् वाग्बुद्धिः 
गोचरातिक्रान्तत्वादिति, खपुष्पे दृष्टान्ते हेतोः साध्येनाविनामावित्वग्रदशेनम् , 
यत्तु सत् तद्विनिद्रावस्येसादि वैधर्म्यदष्टान्तः, साध्याभावे हेत्वभावार्थप्रदशे- 
नम् । मा Far असदिष्टसमुदयावस्थाखात्मनि सत्यवचनीयताया दशनादनेका- 
न्तिकतेति विनिद्रावस्थाखात्मानं जाग्रदाधवस्याख्रात्मनश्च निदशयत्यन्यानन्यत्वे 
प्रतिवचनीयत्वात् | यथा विनिद्रावस्थाखात्मनो विनिद्रावस्यातोऽनन्या जाग्रदव- 
सादिखात्मम्योऽन्या तथा ता अपि तस्या अन्याः सरात्मम्योऽनन्याः USD, 
न तथा पुरुषस्तसादसनिति | 

१ अचस्मास्वे ग । २ तत्त्वात्मनेव घ । ̂ m? दः । ३ “वोऽयं ग । ४ "ता यावदने? ग । 



पुरुषावस्थयोविचारः ] न्यायागमाबुसारिण्यढङुतम् । २१३ 

कि चान्यत्-अत एव त्वदभिहितात् कारणाद न त्यागोपादानयृक्तत्वादपि 
च नं तूभयुक्तत्ववाच्यत्वास्युपगम एव पितृप्रपुत्रवत् | येकः पिता पृत्रभाव- 
इयमसो खपितुः पुत्रत्वमन्तरेण सत्रं ग्रति पितृत्वमनुभवतीति न पत्रत्वं 
त्यजति | नापि पृत्रत्वमेवोपादत्ते | नापि पितृत्वमेव ततोऽसौ पिता च पुत्रश्चेति 
वक्तव्यः | तद्वयधर्मयुक्तथ दृष्टस्तथा स पुरुषो विनिद्रालक्षणालक्षणान्यतरत्यागो- 
पादानायुक्तत्वादेव तछ्क्षणातह्क्षणध्मद्वययुक्तसतदर्मद्वयवाच्यश्चावश्यं भवितु- 
महेति, तदन्यतरत्यागोपादानायुक्तत््रस्य तदविनाभावादेव तावत् पुरुप एवोवय्या 
इत्येतदयुक्तम्, अवस्थानाममावेऽनेकदोषग्रसङ्गात्,। 

अभ्युपेत्यापि पुरुषखात्मत्वमवस्थानां चतसृणां पुरुषासस्रदोपं बूमः--यच्यपि 
चेत्यादि, यद्यपि च पुरुषखात्मेव चतस्रोऽप्यवस्थास्तथापि न तहिं नामेदानीं 
पुरुषोऽस्ति अनवस्थत्वात्। नाखावस्याः सन्तीयनवखसतद्वावोञ्नवखस्वम्, 
तसादनवस्यत्वादवस्याखरूपव्यतिरिक्तत्वात् तच्छन्यत्वात, खपुष्पवत् | अथवा 
USTAMSATA पुरुषो अनवस्था न भवति | योज्वथा न भवति स नास्ति यथा 
खपुष्पम्, AMNA त्यया5म्युपगताश्रतुरवस्थावर्णनानेकात्मकसर्वगतत्वभावने- 
केकावस्थाभेदाभेदापत्त्यात्मकाविकल्परूपाभ्युपगमात | ततोऽन्यस्य खपुष्पस्था- 
नीयत्वात् | प्रागवस्थानामेव सचमभ्युपगम्याऽनवस्थात्वेऽ्चतुरात्मकत्वादित्यु- 
क्तम् . अधुना तु पुरुषमेवाभ्युपगम्यानवस्थात्मकं परं परिकरिपतमेष दोष उक्त 
इति व्याख्ययोर्भद इति | असन् प॒रुषोऽनवस्थात्वात् खपुष्पवत , अनवखस्थ 

` तस्याम्युपगमेऽपि तु पुरुषस्यावस्थानां चतसृणामप्येक्यं स्यात् | कुतः ? पुरुष- 
खात्मत्वात् | त्वया ह्युक्तम् “पुरुषखात्मेवावस्या नान्या'इत्यतस्तासामेक्यम्। तत्खा- 
त्मत्वात् पुरुषवत् | यथा हि पुरुषः खात्मत्वात् पुरुष एक एव तथा ता अप्य- 
वस्थासत्खात्मत्वादेकमिति चतुष्कामावाचतस्रोश्वथा इति बहुवचनानुपपत्ति- 
सततशचेकत्वात् सर्वत्वेन सर्वत्रं सम्भाव्यो न भवति पुरुषः dw गतो' इति सर्वत्व- 
सानेकाश्रयत्वात् पुरुष एव सर्वमिति | यदाश्रयादुच्यते तत्सवं किमाश्रयं यदुक्त्वा 
स्वपुरुषस्य सर्वव्यापिता वर्ण्यते? | तत आह--सर्वन्न सम्भाव्याभावात् | 
सवोव्यापिता पुरुषस्य प्राप्ता व्याचिर्यासितसर्वव्यापित्वविरोधिनी, ततः 
पुनरेकत्वं विनिद्रावस्थाखात्मत्वात् तासां, पुरुषखात्मत्वात् परस्परात्मकत्वं च 
fray | तदिदानीं भाव्यते | 

विनिद्रावस्यैव हि supper विनिद्रावखाखात्मत्वात् विनिद्रावस्थावत् | 
यथा विनिद्रावखा विनिद्रावस्थाखात्मत्वात् विनिद्रावस्थेव, तथा जाग्रदवस्थापि 
१ दुबस्था' ग । २ तत्त्वसय? ग । ३ मता घ। ४ ०३नव” घ । ८५ 'त्रा° च । GT 



२१४ नयचक्रम् | [ विष्युभयारः- 

विनिद्रावस्याखात्मत्वादिनिद्रावखैवेतीत्थं विनिद्रावथया सहेक्यं जाग्रदवस्थायाः । 
विनिद्रावस्थाखात्मत्व च सर्वावस्थानां पुरुषखात्मत्वात् त्वयेवा भ्युपगतम् | एव- 
मितरेञ्पीति विनिद्रावखैव sumen विनिद्रावस्थाखात्मत्वादिनिद्रावस्थावत् , 
विनिद्रावख्थेव सुपुप्तावस्था विनिद्रावस्थाखात्मत्वात् विनिद्रावस्थावत्, तथा 
जाग्रदवर्येब विनिद्रावथा जाग्रदवस्थाखात्मत्वात् जाग्रदवस्थावत् । अस्यापि 
पूर्ववद्याख्या | एवं जाग्रदवखया सहेक्यं विनिद्रावखाया व्याख्येयम् | एवमि 
तरे5्पील्यतिदेशः | जाग्रदवखेव सुप्तावस्था ज्ञाग्रदवस्याखात्मत्वात जाग्रदवस्था- 
बत् | जाग्रदवखेव सुषुप्तावआ जाग्रदवस्थाखात्मत्वाद् जाग्रदवस्थावत्, तथा 
सुप्तावखेव विनिद्रावखा सुप्तावस्थाखात्मत्वात सुपावखावत् | एवमितरेज्पील- 
तिदेशः । सुषुद्तावर्थंव जाग्रत्सुप्तावख सुषुप्तावखाखात्मत्वात् सुषुप्तावखावत , 
एवमेवमवस्थानां प्रत्येकं विशेष्य परस्परत ऐक्यं भावितम्। सामान्येनापि सर्वोपसं- 
हारेणोच्यते-येवान्यावस्था सेवान्यापि एकखात्मत्वात सेवेति | अथवा 
ऽवस्थानामपि ग्रत्येकभेदेषु परस्परात्मत्वापादनेन मनुष्यतियंगमरादिषु घटपट- 
तृणादिषु चक्यञचन्नेयमिरात्मकमितरदितरात्मत्वात् तत्खात्मवदिति | इति पुरुष 
एवेल्यादि, यावद्गेदाभाववदिति | इति-अस्ात् कारणादेकत्वात् यत् प्रोक्तम् 
सर्वत्र सम्भाव्याभावात् सवोव्यापिता पुरुषस्येति तदुपनयति “पुरुष एवेदं aa 
(Fate ३।१५ ) इत्यतिदेशाभावो भेदाभावादिति | अतिदेशोऽतिसजनं पुरुषा- 
त्मकत्वव्याख्या तद्धावनेत्यर्थः । पुरुषेण वास्याप्रसक्षेणेदंशब्दवाच्यस्य प्रत्यक्ष 
खातिदेशः | अनेन वा तस्याऽग्रत्यक्षस्यातिदेशः | सर्वमेव तन्मयमिति | 

किं चान्यत्-उपचर्णनेस्यादि, यावद्यवस्थाभाव एवेति | उप सा- 
मीप्ये । सामीप्येन वर्णनञ्ुपवर्णनम् , विशेषधर्मेण न सामान्यधर्मेण | सामा- 
न््यधर्मस द्रत्वाद यथा पुरुषोऽयं सञ्षुत्थायोपविष्टत्वात् पाण्यादिसञ्चलना- 
च्छिरःकण्ड्यनादिति । नार्थत्वादिति | उपवर्णनेन भिन्नानि रूपाण्यासां 
विनिद्राजाग्रत्सुप्तसुषुतत्वादिविशेषवर्णनेन तेश्रतूरूपैभिभेर्व्यतिकरः सङ्करश्च तासां 
ग्राद्धावित्यमुक्तकत्वात् | व्यतिकरो विनिद्रावस्थासात्मत्वं जाग्रदवस्थाखात्मनः, 
जाग्रदवस्थाखात्मत्व॑ विनिद्रावस्याखात्मनः | एवमितरयोरवस्ययोरपीतरेतरखात्म- 
त्वप्राप्तिरेतयोश्र तत्खात्मग्राप्तिस्तयोरेतत्सात्मम्रासिः । खतश दानशीलतपोचिशे 
बेनरकावासिर्हिसादिमिः खगोवापिः । खगे दुःखानुभवनं . नरके सुखाजु- 
भवन, पुरुषतच्वज्ञानान्सुक्तिरिति | सङ्करस्तु क्षीरोदकसंयोगवदविवेचनीय- 
विनिद्रावस्थाखात्मत्वमित्येतो व्यतिकरसङ्करो प्राप्तो, ताभ्यां च व्यतिकर- 
१ ated विनिद्वावस्यया गेऽधिकः पाठः । २ "तदेतरा ग । ३ मि” ग | 



पुरुषावस्थयोबिचार! | न्यायागमावुसारिण्यढङ्कुतम् । २१५ 

सङ्कराभ्याँ हेतुभ्यामतथात्वं विनिद्रावस्थाया अविनिद्रावशात्वम्, एवं शेषाणाम- 
प्ययथाखखरूपत्वमासामवस्थानां तत्खात्मत्वात् पुरुषखात्मत्वात् | पुरुषखात्मा- 
भिन्नविनिद्रायवखाखात्मत्वादिति यावत् । तदेवेकत्वम् । कारणमाह--तत्त- 
त्खात्मत्वात् तत्खात्मवदिति | तासामतथात्वमित्थमुक्तम । अस्य वेति 
पुरुषस्याप्यतथात्वमेवापुरुषत्वमेच तत्खात्मत्वात् खात्मत्ववदिति | एतमर्थ- 
मुपसंहरति-- 

इति पुरुषावस्थाव्यवस्था । इत्थं पुरुषयावस्थानां च व्यवस्था विशेष्या- 
साधारणेन लक्षणेन चाहत्य व्याख्याता व्यवस्था तस्या अभावः खरूपसिद्धेरमा- 
वात् | मा भूदेष दोषः पुरुषस्यावस्थानां च व्यवस्थाया अभाव इति । यदि पूर्वो- 
TIAA पृथक्पृथक् मन्यसे | पुरुषस्यापि सर्वावस्थाव्यापिनो्वस्यानां च चेत- 
न्यसमवख्यानाविरमावतिरोभावोत्कषोपकर्षाभेदभिन्नानां प्राग्व्याख्यातसृष्टिवत । 
TUNA व्यवस्थानुपपत्तो सत्यां पुरुषातिदेशस्त्याज्यः | पुरुष एवेदं सर्व” 
( श्वे० ३।१५ )मित्येकपुरुषमयत्वातिसमेस्सक्तव्यो जायते | पृथक् प्रथक् पुरुष- 
स्थावशथानां च खरूपव्यवस्थाभ्युपगमे पुरुषेककारणमयत्वविरोधादिति | एप दोषो 
मा भूदिति तदत्यागामर्थमयमतिदेशो5तिसगेः प्राग व्याख्यातः । पुरुष एवेदं सर्वः 
(Hato २।१५) मिति । किमर्थमसावतिदेशः ? इति चेत् । अद्वेतेकान्तार्थः । 
अद्वेतमेकपुरुषमयमित्येतत्मरतिपादनार्थः तस्यैवासिद्धिः अद्वेतेकान्तस्य | किं कार- 
णम्? यसादेकपुरुषाभ्युपगमोऽयमेकपुरुषासिद्विमेव ते करोति । तत्कथम् ! इति 
चेत् । योऽसावेक एव त्वया पुरुषः सम्भाव्यते तस्ाप्यनेकतेचमापाद्यते | 
एवमिति त्वदमिहितेनेव पुरुषखात्मातिदेशादेतेन | का पुनभोवना! | उच्यते- 
यत्खरूपेत्यादि, यावदवस्थावदिति। यस्य खरूपं यत्खरूपम्, यस्य खरुप 
पुरुषस | किंखरूपम्? 'नित्यसर्वगतसवोत्मकत्वकारणत्वा'दिति । तदव्यति- 
रिक्तं लक्षणमासां ता अवस्थासदच्यतिरिक्तलक्षणास्तत्खरूपपुरुषाव्यतिरिक्तरुक्ष- 
णास्त्वया विना मेदेनोच्यन्ते | तसात् पुरुषादभिन्ना एवोच्यन्ते इत्यर्थः | 

तथथा-पुरुष एवावस्था नावखा एव पुरुष इत्यवधारणमेदादेव भेदोपदशनेन 
च मेदोऽभ्युपगम्यते | तत एव भेदाभेदो नानात्वं तासां च त्वद्वचनादेव 
सिद्धधति | यथो्ध्वग्रीवादिलक्षणो घटः, घट एवोर्ध्वग्रीवादयः | न पटो न पट- 
चातुरश्यादय इति TA तासु तासां च तस्मिन्नवधारणानवधारणाभ्यां भेद एव 
सिद्धति | न त्वमेदेऽवधारणमेदोऽस्ति यथा पटखात्मेव घटो, न घट एव घट- 
खात्मेति। तसरादवस्यानां विनिद्रादीनामवस्यावतश्च पुरुषस्य भेदस्त्वद्भचनादेवेति । 

१ गोऽयम° ग । २ तस्यातस्यो क-घ | 



२१६ नयचक्रम् | [ विध्युभयारः- 

कि च--स पुरुषोऽपीत्यादि | एवं च सल्येकपुरुषमयत्वातिदेशात्यागे 
-सो5पि पुरुपः पुरुपान्तरेणाभिव्याप्तः पुरुषखात्मत्वादवस्थावदिति ma: | यथा 
विनिद्राबवस्थाः पुरुषखात्मेव नावस्थान्तरात्मिका इति कृत्वा पुरुषेणाभिव्याप्ताः 
तथा पुरुपोऽपि पुरुपस्वात्मत्वात् तदविनाभावाभावात् प्ृरुपान्तरेणाभिव्याप्तः 
स्यात् तथा तदपि पुरुपान्तरं पुरुपखात्मत्वात् तद्वदेवेति पुरुपानेकत्वं स्यात् तस्यापि 
तयेवेत्यनवस्था च। ततश्च पुरुपेणाभिव्याप्तत्वादनवस्थितेकत्वप्रतिष्ठः पुरुषः 
इति ग्राम् ,अनवखिता एकत्वेन एकत्वे वा ग्रतिष्ठाउस सोऽयमनवस्थितेकत्वग्रतिष्ठः 
पुरुपः स्यात् । पुरुषखात्मत्वादवस्थावत् | यथावस्थाः पुरुषखात्मत्वादनवखिते- 
कत्वग्रतिष्ठास्तथा पुरुषोऽपि स्यादिति | तथानवस्थिततत्त्वपतिष्ठः तस्य भाव- 
सत्तमात्मलरूपमवर्खिता Tar तच्वे वा प्रतिष्ठास्य सोऽयमनवस्थिततच्वग्रतिष्ठः । 
न स्वरूपे प्रतिष्ठितः स्यात् पुरुपः पुरुषखात्मत्वादवस्थावत् । यथावस्याः 
पुरुषखात्मनो5नवखितात्मखरूपव्यवस्थाप्रतिष्ठा: पुरुषखरूपव्यवस्या एवेष्यन्ते । 
तत्रेव तासां प्रतिष्ठा न खात्मसु, तथा पुरुषोऽपि स्यात् | पुरुषान्तरातिदेश्यश्र 
पुरुषः स्यात् पुरुषखात्मत्वादवस्थावत् | यथेमाः सुप्ताधवख्थाः पुरुषखात्मत्वात् 
“पुरुष एवेदं सर्व मित्यतिदिञ्यन्ते तथा पुरुषः पुरुषखात्मत्वात् पुरुषान्तरमेवा- 
यमित्यतिदेइयः स्यात् | 

स्यान्मतस्--एतदोषभयादिदंश्चब्दवाच्यप्रतयक्षाऽ्थादन्यं पुरुषमम्युपगम्यैता 
एवावस्थाः पुरुष इति प्रत्यक्षार्थदंविषयतया “पुरुष एवेदं ad’ (3o 212% )मति- 
देञ्यस्तसादतिदेश्यात् | यथायं देवदत्त एवेत्ययंशब्दवाच्यो हि देवदचः ग्रत्यक्ष- 
त्वाप्रत्यक्षत्वयोः स एव। तथा पुरुष एवेद’ ( श्रे 3184 ) इत्येतच्चायुक्तम्। यसा- 
दसा प्रत्यक्षार्थदंविषयतायां सत्यामचेतनव्यक्तमूतानित्यादिरूपार्थपुरुषपरमार्थता 
TAR | आदिग्रहणादसचोत्मककारयीनेकत्वा दिरूपार्थपुरुषपरमार्थतापि | न चेत- 
नाव्यक्तामूर्तनित्यसवोत्मकसर्वगतकारणिकरुपार्थपुरुषपरमार्थतापि स्यात् । इति 
ग्रसङ्गतोऽयं दोष आपादितः | एवं तावदन्यानेकत्वः पुरुष इति पुरुषसात्मापरि- 
WMATA तद्वारेणोक्त्वोक्तः ॥ 

इदानीमवखान्यत्वद्वारेणेव पुरुषानेकत्वं त्वदुक्तवडूमः-अवस्थास्त्वन्यत्वाने- 
कत्व एव पुरुषः इत्येतत् प्रत्यभेदोपन्यासवाक्यं तद्वचनखारणेन विचारार्थापन्यास 
इत्यर्थः | अवश्थास्तु पुरुषोऽन्यत्वानेकत्वे सत्येव यतोऽवस्थाखात्मत्वं Jere: 
ष्यते, - ततस्त्वासामन्यत्वेनानेकः । अन्योऽनेकश्चेति वा । तत् कथमिति चेत्? 
ATH ATTA: पुरुषादसाद् विनिद्राद्यवस्थास्ताम्यश्च सोऽन्य इति परस्प 
रावधिकमन्यत्वं साध्यते | तदूपायत्त्यनिष्टत्वादिति हेतुः । तयोथावस्याऽवस्यादः 
Tal ३ मिति इञ्यस्पृ्याधतिदिर्यात् ग-घ । 



युरुषावस्थयोविंचारः ] न्यायागमाचुसारिण्यछङ्कतभ् । २१७ 

तोस्तद्रूपापत्त्यनिष्टत्व सिद्धम् | अन्यथावखानां विशेषितानामन्यत्वे साध्ये पुरुप- 
पृथक्त्वेन तदसिद्देराश्रयासिद्धिसदूपापत्यनिष्टख वा सिद्धमागङ्कत | अथवा पुरु- 
घोऽवस्था इति चाविशेष्य पराभिमतवस्तूभयमपि परस्परतोऽन्यदिति सामान्येन 
साध्यते | इतरस्यतररूपापत््या अनिष्टत्वादित्यर्थः | अवधारणमेदाच्चेतररूपापत््य- 
निष्टत्वमापादितम् | किमिव ? अवस्यान्तरत्रत् | यथा विनिद्रावस्था सुप्तावस्था 
पापत्त्या नेश तथा खतोऽन्यतश्चेति तदूपापस्यनिष्टत्वासिद्विरिति मा मंखा इति । 

अत आह-यतोऽन्यतोऽवस्थासरात्मत्वमस्य नेष्यते पुरुषस्य | एतदवस्थारूपापत्त्या 
पुरुषानिष्टत्वादतरखाद्वारेण पुरुषस्य अवखानों चान्यत्वानेकत्वं त्वदुक्तो चेबयुपपा- 
दितं पुरुषातिदेशात्। पुनरित्यादि “पुरुष एवेदं सर्व (ro ३।१५)मिति पुरुपत्वेनाव- 
स्थानामतिदेशे$न्यत्वे न सम्भवत्येव | कथम्? खपरविषयकृतभेदद्वारा- 
न्यत्वासम्भवात् | खविषयकृतो घटस्य रूपादीनां प्रथानख सच्चादीनां 
चेकवस्तुगतानामेव धमाणां भेदः, परविषयकृतस्तु तयोरेव वस्त्वन्तरात् पटादेः 
पुरुषाच भेदस्तदुभयभेद डारमन्यत्वं सम्भाव्येत | तत् त्वनभ्युपगमान्यत्वद्वार्वर्य 
भेदद्यासम्भवात् । ततोऽन्यत्वाज्ुपपत्तिः कस्यचिदिति वस्तुनः, कथश्चिदिति 
रूपादिसचादिग्रकारेण तद्दारानभ्युपगमादेव | ततः पुरुषादन्यस्थानुपपत्तो सत्यां 
ता अपि चतस्रोऽवरस्थान्यथापत्तिवत् TTR पथक पुरुषः, चत्वारः सम्रभेदाः स्युः 
पुरुषाः | इदमपि त्वहुक्तिवदेव | तत् कथम् ? इति, तदुच्यते | यथा केनचिदु- 
पपत्तिप्रकारेणासम्भाव्यमप्यन्यत्वमुच्यते तथा ता अप्यवखाः सम्भावनापा- 
दितान्यत्वाः पृथक् पृथक् स्युः, ततश ताः पुरुषखात्मत्वात् परस्परतोऽन्यत्वा्च 
पुरुषाः पृथक् प॒थक् विनिद्रावस्था प्रत्येकं पुरुषः | एवं शेषा अपि प्रत्येक 
पुरुषाः । केन पुनरुपपत्तिप्रकारेणान्यत्वम् ? अवघारणभेदादेव | एवं पुरु- 
धातिदेशात् पुरुषबहुत्व विनिद्राद्यवखानां पुरुषखात्मत्वादिति। अथेत्यादि, अथ 
पुरुषलक्षणापि विनिद्रावस्था न पुरुषः | यदि प्रत्येकं पुरुषत्वं dug च 
दोषो दृष्टा पुरुषलक्षणापि विनिद्रावस्था पुरुषो नेष्यते ततः पुरुपोऽपि नहि 
पुरुषोऽस्तु पुरुषलक्षणत्वाद्विनिद्रावस्यावदेवं शेषा अपीति, यथा विनिद्रावस्या 
पृथक् पुरुष इत्यापाद्य तत्परिहाराथ पुरुषक्षणत्वे सत्यपुरुषत्वमाशङ्खय पुरुषस्या- 
पुरुषत्व तद्ददित्यापादितं, तथा प्रसेकं सुप्ताधवखा अपि पुरुष STET तत्प- 
रिहाराथ पुरुषलक्षणत्वे सत्यपुरुषत्वमाशङ्च सुप्ता्वस्थानां तद्वत् पुरुपस्यापि पुरु- 
घात्मनोऽपुरुषत्वमि्यापादनीयम् । इति पुरुषामाव एव | इत्थं पुरुषस्याभाव एव 
प्रसक्तः | कुतोऽस्य सर्वगतता ? विद्यमानस्य हि सर्वत्वमसर्वत्वं, सर्वगतत्वमसर्व- 
क य य ee cu 
१ “Sa: Hy । २ पतो$वस्था? क-ख । ३ “स्याभावान्म° क-ख । ४न ae क-ख । 

qo Yo २८ 



२१८ नयचक्रम् | [ विध्युभयारः- 

Weed चेति विचार्यं स्यात् । अथवा त्वदमिप्रेतमेचेतदभावग्रतिपादनम् , नासद- 
भिप्राय एवमित्येतेन विधिना । कुतः ! तदात्मत्वाभिमतनिरसनात् यो 
यदात्मत्वेनाभिमतोऽर्थर्तं निरस्य खादानमेवार्थ निरस्यन् इष्टो यथोष्णो न भव- 
त्यप्रिरिति | धुवमाष्ण्येनाविनाभाविनमोष्ण्यात्मानमग्निमेव निरखेत् । तथेहापि 
विनिद्राद्यवस्थालक्षणं पुरुपमुक्त्वा पुरुषश्वात्मेव ताः, पुरुषान्न भिन्नाः सन्तीति 
ता निराङुवंस्तदात्मानं पुरुषमेव cd निराकरोषीति त्वदभिम्राय एवायं पुरुपा- 
भावः | एवं तावत् प्रवृक्योपलक्षितस्त्वदीयोऽमिप्रायो व्याख्यातः । नाभिप्राय- 
मात्रादेवाभावः | किं तर्हि ? स्फुटमेव त्वयोक्तं नास्ति पुरुष इति | 

तद्यथा -यस्तु यत्नेनेत्यादि सामान्येनायं न्यायोऽ्यतायते | भावना लख 
विरोष्य वक्तव्या | यथावख्यालक्षणः पुरुषः पुरुषलक्षणावस्या इति वातिदिरयमा- 
नानां परस्परमेकत्वमन्यत्वमवक्तव्यत्वमसर्वत्वं चेति विकल्पाः स्युः । सविकल्प- 
त्वेन पुनरेते सन्ति कल्पनाविषयत्वाडिकस्पातीतनिर्विकल्पपरमार्थत्वाच लक्ष- 
णत्वं त्वयोक्तं प्रागतो न तूक्तवत् त्वयेव स्फुटीकृतमसत्त्व ग्रतिपादयितुमिष्टं त्वदू- 
बचनेनेव सर्वस्यापि न BS पुरुषस्येव | अवख्थानामवस्थावतः पुरुषस्य चेति 
वयमपि शूमः । न केवलं त्वद्दचनादेवासस्वं पुरुषस्य त्वद्वचनसेमर्थनया वयम- 
प्यसदेव सर्वे त्वदिष्टमिति ब्रूमः । कुतः? त्मन्मते सर्वस्याभावात् | भवनं हि 
द्विविधं मया बक्ष्यमाणभितरेतरापेक्षददतशृत्तिसन्निविभवनमापत्तिभवनं च | सन्नि- 
विभवनमापत्तिमवनाभावे न भवितुमहति । तिष्ठतु सन्निविभवनमिदमपि | कुतो- 
ऽस्यापत्तिमवनं पुरुषस्य १ कथं नास्ति? भेदत्वेनाभूतत्वात् परिणामित्वेनाभूतत्वाद् 
वन्ध्यापुत्रवत् । यथा वन्ध्यापुत्रो मेदत्वेनापरिणामित्वेन वा अभूतत्वान्नास्ति, 
तथा त्वदिष्टं सर्वमापत्ति नानुभवतीत्यसत् | किमर्थमित्थं विशेष्यते? भेदेन 
परिणामित्वेन वाऽभूतत्वादिति । न पुनरभेदत्वादपरिणामित्वादित्युच्यते 2 
उच्यते-मेदो न भवत्यभेदादन्यो वा स्यादेवमपरिणामीसमेदत्वादपरिणामित्वा- 
दिति | नास्य भदोऽस्तीत्यमेदः | नास्य परिणामित्वमित्यपरिणामित्वादमेदत्वा- 
दिति | बहुब्रीहिसमासो वा स्यात्। बहुत्रीहिस्तावन्न घटत एव, अन्यपदार्थत्वादन्य- 
सार्थस्याभावात् | अतः समन्वयाभावः | समन्वयाभावात् तदभावः । तत्पुरुषोऽपि 
प्रसज्यप्रतिषेधपक्षे न घटते | ननः क्रियापदसम्बन्धिनोऽसमर्थत्वात् qur- 
दादन्य इति पर्युदासः स्यात् । स च बहुत्रीहितुल्य एवार्थत इति भेदत्वेनाभूतत्वात् 
परिणामित्वेनाभूतत्वादिति सुखग्रहणार्थं शङ्कापोहार्थचेत्युक्तम् | भिन्नानां हि 

१ मिमत? क-ख। . २ यथा? क-ख । ३ "थात्मा क-ख । . ३ नीति क-ग । 
५ मनर्थलयना ख-ग। ६° ग। 



पुरुषावस्थयोर्विचारः ] न्यायागमानुसारिण्यलङ्गतम् | २१९ 

भावानामव्यमिचरितेकत्वापत्तीनां सर्वत्वं भवति । न त्वदिष्टयेकसामिन्नयेति | 
तद्याचष्ट-अच्यभिचरितेत्यादि यावद्वेद भावः । सर्वत्वमव्यभिचरितमनेकर्त 
Ta तदिदमव्यभिचरितानेकत्वमेकं तस्य गतिपरिणामस्तदापत्तिः सेकत्वापत्तिरने 
केन विना न भवतीति। यथा झुक्रशोणितादेरनेक्सेकत्वापन्नस्थाध्यात्मिकस | 

यथोक्तम--माऊ ओय पिऊ सुक्क त तहभयसंसिई कलुसं किब्बिसं que 
ढमयाए आहारमाहारेत्ता जीवो गब्भत्ताए वकमति । | 

सत्ताह कलहं होति सत्ताह होइ अच्च॒र्द ॥ 
अब्बुदा जायए पेसी पेसीतो जायते घणम् ॥-(त०वे०गा० ४६४) इत्यादि | 
मिन्नानां वेषम्येण परिणतानां शुक्रशोणितसंसश्टाहारादीनामेक्यापत्या हि 

सर्वत्वं शरीरेन्द्रियादेस्तथा वाक्यमपि सर्वत्वम् । भूम्यम्ब्वादित्रीहितोयदेशकाठा- 
दिभिन्नाथानां वषम्येण विपरिणाममापन्नानामेक्यापत्त्या सर्वत्वं इश्यते । नान्य- 
थेति, हिशब्दो यसादथे | यसादित्थं मिन्नाथाव्यमिचरितेकगतिः सर्वत्वं, 
हि भेदभाव! सर्वत्वस्। तसान्नाभिन्नस्येकस्य सर्वत्वं कस्यचित् तसात् सर्वत्वाभा- 
वादयुक्तमुच्यते | “पुरुष एवेदं सर्व मिति । 

किं चान्यत्-त्वदुक्तेकसर्वतायां त्वित्यादि, एकमेव सर्वमित्येतसयामेकै 
सर्वतायाम् , सत्त्वेकतायामिति वा पाठात् | सर्वैकपुरुपमयतायां प्रत्यक्षत एव 
भिन्नानेकेकसर्वताया दशनात् प्रत्यक्षविरोधः | ग्रहणमेदादनुमानविरोधः, ग्रहण- 
भेदे हि न्याय्यो ग्राह्ममेद इति मेदत्वपरिणामित्वादिभावामावे सर्वत्वापत्तिभव- 
नाभावाद्वानुमानविरोधः | त्वदुक्तासदुक्तेकाथ्याभावे भेदास्युपगमात् खवचनाभ्यु- 
पगमविरोधः | लोके घटपटादिभेदग्रतीतेलोॉकविरोधः। अविकल्पराव्दाथादिः 
त्यादि। अविकल्पः शब्दार्थ इत्यभ्युपगम्य विकल्पव्यवहाराङ्गीकरणाचाभ्युपगमवि 
रोधः | सर्वमेकमिति विकल्पधर्मत्वेन धमिंत्वेन च तदुभयविशेषत्वाभ्यां चेष्टस्य 
तेनेवाभ्युपगमेन निराकरणादविकल्पशब्दार्थस्याम्युपगतधर्मधर्मिखरूपविशेषोभय- 
विरोधाः । असिद्धादिहेतुता च हेतोरनतिरिक्तपरापराणीयोज्यायोरूपात्मकत्वा- 
दित्यादेः प्रतिज्ञातेकपुरुषाभेदात् त्वया, असाभिथोक्तेन न्यायेन पुरुषाभावाद्वम्य 
सिद्राश्रयासिद्विस्त्वन्मतेनाथान्तराभावेऽसाधारणता, असन्मतेन विपक्ष एव 
भावाद्विरुद्धता, साधारणानेकान्तिकता वा | सपश्चमभ्युपगच्छतो वा ते घराद्यव- 

१ मातुरोजः पितुः झुक तत्तदुभयसंखष्टं कलुषं किदिवषं 
तद्थमतयाऽऽहारमाहार्य गर्भतया च्युत्कासति । 
सप्ताहं SSS भवति सप्ताहं WAASER, | 
अबुदाजायते पेशी पेशीतो जायते घनम् ॥ गर्भापनिषद्यप्येवस्म्खि वणनम् । 

२ बि घणं भवे ॥ ३ "साने? क-ग । 



२२० नयचक्रम् | [ विध्युभयारः= 

खामेदादथादिद्टान्तम् | वृक्ष इति, पुरुषव्यतिरिक्तथाधवखाभेदामावे साध्य- 
साधनोभयधर्मधम्यसिद्धयोरष्टान्तदोपा; | आदिग्रहणाद्यथासम्भवं कल्पनां कृत्वा 
वैधम्यदष्टान्तदोपा योज्याः | एवं तावत् पुरुषमयत्व सर्वस्यायुक्तमित्युक्तम् । 

अधुनातिदेशेन नियत्यादिष्यपि दोपांसानेवाह--यथा च पुरुषे तथेतर- 
द्रव्यार्थच्वपीति, नियतिकालखभावभावेष्वपि खं खं प्रति प्रतिख Gui 
qed, तमतिदेशोपायमाचष्टे | तथथा-विनिद्रावथाखाने5मेदेक विनिद्रावथा- 
सामान्यलक्षणं पुरुषस्य पुरुषवादे सुप्ताध्यखाव्यापित्वात् | gaa अपि 
विशेषास्तय तदात्मत्वादिति यथा व्याख्यातं तथा नियत्यादावभेदेकत्व॑निय- 
यादेः सामान्यलक्षणम् । अतीतानागतवर्तमानबारयकोमारयोवनक्रमयोगपद्या- 
दयो निद्रादिवद्विशेषलक्षणमिति व्याख्याय विकल्पद्दयप्रतिषेधस्तथेव कर्तव्यः | 

अथ किं या एता अवखास्ता एव नियद्यादिरुत नियत्यादिरेवावख्याः १ यदि 
ता एव नियलादिः समुदयवादः, क्षणिकवादः, विज्ञानमात्रतावादः, शून्यवाद 
इत्यादि | अथ नियत्यादय एवावखासथा भेदैकत्वावस्थालक्षणत्वादिः स एव 
प्रपश्वो योज्यः | इत्यतोऽसात् तत्वे तावत् संवदति | शेष न सम्भवति सर्वं 
त्वदृक्तस् | कतमत् संबदतीति चेत् ? यदयं मवति सोऽस्य भाव इत्येतत् संवदति, 
तस्य भावस्तस्तम् | येन भूयते यो भवति स एव भावः । कतेलक्षणां षष्ठीं कृत्वा 
तस्य भावः सभावः | इतीदमस्य दर्शनेन सह संवदति | किं कारणम् ? सर्वगत- 
त्वानियत्वदेशकालाभेदात् सर्वगतत्वेन नित्यत्वेन च यथासंख्यं देशकालाभ्याम- 
भेदात् | तद्धि भवनं देशे चिन्न भवतीति सर्वगतत्वादमिन्न, कालतः स तत्त्व 
मवति न कदाचिन्न भवतीति नित्यत्वादभिन्रम्। तसादभेदादिष्वत एतदिदं पुनन 
तावदिच्छामः सम्म्रधार्यत्वात् | यस्तु भवति स कतैवेति सम्प्रधायेम्। न हि कतरि 
विहिततिप्मरत्ययान्तमेवति गब्दैश्ववणादेव कतेत्वमकतुराकाशादेरपि भवनाद- 
भवनव्यावृत्तिमात्रसत्तार्थत्वाद्भवनस्य | फारणपयोयत्वात् करोतेरकारणकायमपि 
भवत्येव, भवतेः सान्निध्यापत्तिभवनदयार्थत्वात् , अस्ति-भवति-विद्यति-पद्यति-वर्त- 
तीनां सन्निपातषष्ठानां सत्तार्थत्पादिेतदस्तबरस्याव्यावृत्तस्यापि भवने कारणमाह- 
भवतेः सान्निध्यापत्तिभवनार्थत्वमस्ति-विद्यति-सन्निषातानां सनिधिमात्रमव- 
नार्थत्वम् , पद्यतिवर्तत्योरापत्तिभवनार्थत्वमिति भावः सव्यापारत्वान्निव्यापार- 
त्याच त्रयाणां भवतेः सामान्यभवनवाचित्वादिति | अपरिणामित्वात् परिणामि- 
त्वादकतृत्वाच विशेषः | असतो भवनामावादस्त्यादिभवनं सन्निधो मात्रवृत्ते वा 
सजिधिमात्रवृत्येव असन्निधिमात्र्ृस्येव | सन्निधिमात्रा इत्तिरस्येति सक्निधिमात्र- 
वृत्ति तदस्ति भवनमापत्तिभवनणृथग्भूतं ततो5्न्यदीपद्धिन्नमव्यावृत्तमित्यर्थः | 
१ Caves? ग) २ नित्या? ग। ३ भातनियण्ग। ४ “ये ग। ५ "ब्दा? ग। दे जाः गे | 



पुरुषावश्थयोविचारः] न्यायागमानुसारिण्यलङ्कतम् । २२१ 

स्यान्मतम्-सर्वतत्रसिद्वान्तेन व्याकरणेन विरुद्वमखतब्रभवनं भवतेः । कर्तृवि- 
हिततिप्प्रलयान्तत्वात् | इत्येतच्चायुक्तम् । तंत्रैवानुङ्ञातत्वात् | यदुपादानमेतदभि- 
धीयते इत्यादि | इदं तु सन्निधिमात्रवृत्तिभवनमेचोपादायाभिहितम्। 'यत्राप्यन्यत् 
क्रियापदं न श्रूयते तत्राप्यस्तिमवन्तीतिपरः (न्या० ६५) ग्रथमपुरुषे अयुज्यमा- 
नोऽप्यस्ती' ति गम्यते । भवतीति वर्तमाना विभक्तिः पूवोचार्यसंच्ञयोक्ता लडित्यर्थः | 
तत्परोऽस्तिंरसिरससुधीति(१) धातुः 'इक्श्तिपों घातुनिदेशे’ ( बा०३।३।१०८ ) 
प्रथमपुरुषे, न मध्यमोत्तमयोः प्रयुञ्यमानोऽपि गम्यतेऽर्थसङ्कावादविनामावादर्थेन 
तटुदाहरति वृक्ष इति | अस्तीति गम्यते | किमुक्त, भवति ? अस्ति भवति सन्निहि- 
तमित्यर्थः | निर्दिष्टं सन्निविभवनम् , उभयोः समानलक्षणखादादी | आपत्तिभवनं 
तु अस्तिभवनमिल्यादि यावदापद्यत इति। इदमपि चेपद्धि्न सन्निधिभवनसेव | 
यंथावृत्तिसन्निहितस्य तथावृत्तरापत्तिभवनम् | अथवा तथा वृत्तिरस्य तथाइृत्ति, 
सन्निहितं च तथावृत्ति च तदिति सन्निहिततथाषृत्ति। किं तत् ? आपत्तिभवनम्। 
कुतः सन्निहितमेव तथा बतेते इत्युच्यते ! | उच्यते-कार णकार्यस्य सत्त्वात | 
काय ह्यङ्करादि बीजादो सन्निहितमेव तथा तथा देशकालाकारनिमित्ततञ्ञा्मकत्य- 
व्यक्तिरूपेण वर्तत इति। तन्निदशेयति--यथा घटो भवतीति, पूर्वमघटत्वेन qus 
दृष्ट सन्निहितमेव सरदि घटभवनं व्यक्तमित्यर्थः | तत्पयोयकथनं निर्वर्तत आप- 
द्यत इत्यर्थः | सन्निधिभवनमेवापचीभवति | उक्तमापत्तिमवनमपि । अनयोरेव 
न्यूनाथिकरूपतया सिद्धिरुच्यते सा चेत्यादि, सामान्यत्वात् सन्निधिभवनसि- 
द्विस्तावत् सा च भोग्यद्वेतभूततायां सञ्चिधिभवनसिद्धि; | तद्धि सन्िधिभवनं 
द्वेतभूततायां eat नाद्वैततायां दर्षितेकभोक्तु भोग्यत्वाचायुक्तमुक्तत्वादिदो- 
धात् । न ततो न्यूनतायां सिद्विरधिकतायां वा दवेतात्  तृतीयस्याभावात् । 

न्यूनाधिकानुपपत्तो कारणमाइ- व्यतिरेका भावादिति, व्यतिरेकः पृथः 
sempe वृत्तिर्बिनापि भावः तदभावः | तदभावान्यूनतायामसिद्वियेथा- 
खामिना विना भृत्यस्य, भृत्येन विना वा खामिनः। अघिकेऽपि व्यतिरेको-यथा 
भावव्यतिरिक्तं नास्तीति तथेह भोक्त भोम्यव्यतिरेकाभावादतो न्यूनाधिकाभावान्न 
दवेते सनिधिभवनं ea । नाद्वेतत्रेतादितायामिति तत्प्रतिपादनार्थसुपपत्तिरु- 
च्यते-नै ज्ञेयमन्तरेण ज्ञातृत्वम्, भोग्यस्य इेयत्वाच्छम्दादिगुणपुरुषोपल- 
ब्धिद्वयपुरुपोपमोगार्थखात् तद् क्षेयमापत्तिभवनम् । तदन्तरेण न GATT | 
कुतः ? ज्ञेयासचात हेयस्यासत्तादिति वैयधिकरण्यात् । इञ्याधर्मत्वादसिद्धो हेतु- 
रिति चेत् न, द्योः aires reise आलात! अव 

१ W^ ap] २स्तिक-ख। ३ WES ग । ४ व° ग-घ-ऊु। ५ पद् क-ख | 

. ६ सम्भिन्नत्वेन क-ख | 



२२२ नयचक्रम् | [ विध्युभयाराः- 

वानुपपन्न AIA सदू ज्षेयवादिप्रयोगकाढेव्थव्याख्यातत्वाच, द्वेयस्यासच्यादगृ- 
हीतज्ञेयत्वादिति, दान्तः खपुष्पज्ञत्ववत् , यथा खपुष्पविषयं ज्ञातृत्वमसंजेय- 
त्वादनुपपत्नमेवमसंज्ञेयं ज्ञातत्वं वधर्म्यण इतरकुसुमज्ञत्ववत्। यथा भूतादि खपुष्पे- 
तरकुसुमब॒त्व॑ संक्षेयत्वादुपपद्यमते तथा तदमिमतादवतजञतवं देते सत्युपपधेत । TA- 
तस्य ज्ञातृज्ञेयव्यतिरेकामावात् तदन्तःपातित्वादसत्वमिति | अथवा प्रथक्साधन 
qaga संत्ञेयत्वादितरङुसुमन्गवद् वैधरम्यणानुपपन्नमसंन्गेयत्वात् खपुष्पव- 
दिति । एवं हि ज्ञातुज्ञातत्वम्, यो हि dad जानीते स तु Tea ज्ञाता यथा 
सलिलं सलिलमिति विद्वान्, य? पुनरसंज्ञेयं विजानीते स तु न ज्ञाता यथा मृग- 
दृष्णिकां सलिलमिति विद्वान् | एर तावद् ज्ञातैव न ज्ञेयमित्येतद्शन निरस्तमद्वेतम् | 

अधुना ज्ञेयमेव न ज्ञातेत्येतन्निस्यते--न ज्ञातारमित्यादि, ज्ञातारमन्तरेण 
तत्पर्यायं दशेयति--उपद्रष्टारमिति, ज्ञात्रा विना न ज्ञेयत्वं ज्ञातुरसखात । 
अत्रापि पूर्ववदसंज्ञातृत्वादिति वा हेतुः। साथम्यंदृष्टान्तो वन्ध्यासुतज्ञेयघटत्वम् | 
वेधम्येणेतरसुतज्ञेय घटत्वम् | विषययेण वा पूर्ववत् साधनद्यं परस्परापेकष्ञातञे- 
यत्वसाऽ्यतया वा वेयधिकरण्यपरिद्दारेण हेतुर्वाच्यः | 

एवभेव हि शेयस्य ज्षेयता भवितुमहेति | 
यदि केनचिदनुपहतेन्द्रियज्ञानेन ज्ञायते tl’ 

यथाऽनुपहतेन्द्रियबुद्धिुरुषज्ञेयघटवत् मध्यस्थेन तकोगमकुशलेन विपश्चिता 
अ्रमात्रा वा ज्ञेयं साधनम् । यथेति यथा न भोग्यमन्तरेण भोक्तृत्वमसङ्घोग्यत्वात् | 
खपुष्पमकरन्द भ्रमवत् । वेधर्म्येणेतरकुसुममकरन्दश्रमवत् | सङ्धोग्यत्वाङ्गोक्तृत्व- 
मिति तत्साधम्येण वा वेधम्येण खपुष्पञ्रमवत्। परस्परावधिक वा पूर्ववद्धोक्त- 
भोग्यत्वसाधनमत्रापि च। एवमेव हि भोक्तुभाकतृत्वमिति ग्रन्थो द्रष्टव्यः | तथा 
न भोक्तारमन्तरेण भोग्यमसङ्भोक्तृत्वाइन्ध्यासुतयोवनवरद्धितकवत् । सङ्धोकतूर्क 
भोग्यस्वादितरसुतायोवनवरद्धितकवत् । पू्वतदेवात्रापि व्याख्या । यावदेवमेव f 
भोग्यस्य 'भोग्यत्वमिति | युगपद्वा परस्परसम्बन्धसत्ताको भोक्तृभोग्यो | 
तत्सम्बन्धित्वात् तयोः सम्बन्धित्वादित्ययमर्थप्रदशनहेतुः। प्रयोगहेतुस्तु 
सम्बन्धित्वादिसेव | यथा सम्बन्धी आता सम्बन्धेनेतरेण त्रा विना न भवति 
कनीयान् ज्यायसा, ज्यायान् वा कनीयसा | तथा भोक्तृभोग्यो । यथा सद- 
सङ्कार दम्पतीसेवमादिदष्टान्तेमक्तृभोग्यसम्बन्धत्वसिद्भििन्योन्याविनामा- 
विनीति । प्रागुक्तं सन्निधिभवर्न देते सति सिञ्चतीतयधुनेतरथदि च तथा 
तथा वर्तनं भवनं रूपादो तेन तेन प्रकारेणान्यथा अन्यथाव्यापत्तिभवनं रूपे 

१ "सुतोज्ञमघरस्व क-ख । २ "त्वादभो" Wu | Wu क-ख । ४ “येन 
क-ख । ww क-ख | | 



पुरुषावस्थ योविचारः | न्यायागमांनुसारिण्यलछ्ूतम् । २२३ 

रसे गन्धे स्पर्श प्रथिव्यादों गवादो घटादो च सकलजगद्वतिविवर्तरूप तदपि 
नेकेकस्मात् | एकमेकमेवेकेकं पुरुपादि तसादेकसान्न भवति | किं तर्हि ? यदि 
नेकमेक॑ तसादनेकसाद्धवति | अपरिणामिनो वा सन्निधिमात्रभवनान्षेति वर्तते । 
किं तहिं ? परिणामिन एवापत्तिमवनयोग्याद्भवति । कुतः ? आपत्तित्वात् आप- 
त्तिमवनत्वाद् त्रीहिवत्, यथा त्रीहिरनेकैकस्य रूंपरसादिपरमाणुव्यणुकादिस- 
क्वातादङ्ुरा्यापच्तिः, अड्डुरादेवों भूम्यम्ब्वाद्देशकालादिसङ्घीताढ् ब्रीद्यापत्तिः | 
तथेतदनेकात्मकेकमापत्तिमवनस् , नाप्यद्वेते | इत्थं तावत् खविषयद्वेते सत्यापत्ति- 
भवनम्, परविषयद्वते सलेवापत्तिमवनमिदमुच्यते नाप्यद्वेते परविषयद्धेताभावे 
भवत्यापत्तिभवनमनर्थकापत्त्यभावादेवेक्सादू ढितीयस्य कस्पचिदर्थमकुर्बतः । 
किन्तु सङ्घातात्मकत्वात् परार्थत्वमिति सम्बन्धः । सङ्घातात्मकभबनात् पाराथ्यं, 
संहत्य कारिणां हि पाराथ्य नानर्थक्यं न खार्थत्व॑ नान्योऽन्यार्थत्वं च केवलम् , 
हष्टान्तः गृहघटएथिव्यादिचत् | यथा गृहघटपथिव्यादय; सङ्घातात्मकाः खतः 
पृथग्भूतपुरुषाथी नानर्थकाः, न सार्था, नान्योऽन्याथाः । पुरुषार्थमेव चान्यो- 
ऽन्याथाः | स्त्रीशोभनार्थारुङ्कारवत् | तथा चक्षुरादयोऽप्याध्यात्मिका इति दृष्टा- 
न्तबाहुल्यातु परार्थव्यापितां दशयति इति । आचक्रादयोञ्पि चक्षुरादयोअपि 
सक्ष्माध्यात्मिकाविवेक्याद यावत् पराथों यावच रूपादिब्यणुकादयः | किमङ्ग 
पुनर्गुहघटएथिव्यादयः स्थूला ग्रामारामादयश्ेति | यत्पुनरिष्यते 'एक कारणं 
पुरुषादी'ति तन्न वयमभ्युपेमः । त्वन्मतेनाप्येक चेत् किञ्चित् पाराथ्येकारणमि- 
व्यते तदभ्युपगम्य भेदात्मकेन वानेन भवितव्यमिति प्रतिजानीमहे कारणत्वात् 
तन्त्वादिवत् ,तन्तुकपालादयो हि कारणत्वात् पटघटादीनां कायाणां स्पादिभुख- 
श्वादिसङ्घातरूपा अनेकात्मका एव कारणमावं बिभ्रतो इृष्टा नान्यथा । तथा तेनापि 
त्वदिष्टेन कारणेन भवितव्यमनेकात्मकेनापरोर्थेन च भवितव्यमिति वर्तते, परस्मे 
अर्थः परार्थः | पराथोऽर्थः कायं तस्य कारणस्य तेन कारणेन परार्थकार्येण 
भवितव्यं कारणत्वात् तन्त्वादिवत् । यथा देवदत्तशीतत्राणाद्र्थे पटकार्याणि 
तन्तवस्तथा तेने कारणेन त्वदिष्टेन भवितव्यम्। स कतमोऽर्थः ! इति चेदुच्यते 

शाव्दाद्युपलब्ध्यर्थत्वात् , आदिग्रहणाच्छन्दाद्चुपलब्धिरादिगुणपुरुषान्तरो- 
'पलब्धिरन्त इत्या्यन्तोपभोगद्वयं पुरुषस्यार्थः। सोऽस्यापत्तिभवनस्य पराथोर्थः । 
तखाच्छब्दाद्युपलब्ध्यर्थत्वात् पराथोर्थन तेन कारणेन भवितव्यस् | किं हि कार 
णम् १ रूपादि दृष्टमेकं खार्थश्रेति कारणस्यानेकेकत्वाविनामावं पाराथ्याविनाभावं 

4 “तेसै? क-ख 1 २ "सन्तानत्वाद क-ख । ३१० क-ख | ४ प्यके क-ख | 
५ "wi? क-ख । ६ CAST क-ख । 
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च सार्थेकयाभाबं च दशयति-विपक्ष एव नास्तीयभिप्रायः । रूपादिग्रहणं तु 
पक्षत्वात् , रूपादीनां सद्वातपाराथ्येपरिणामित्वेः सुन्निधिभवनवेलक्षण्य gA- 
यति-तदित्थं हेते त्वित्यादि, दिविधपुरुपोपभोगार्थमनेकात्मिकायाः प्रकृते- 
RaRa ग्रन्थेन तदापृत्तिभवनस्वरूपवर्णनम् । प्रक्रियन्ते विकारास्तत इति 
प्रकृतिः, ग्रधीयन्तेऽस्मिन् महदादय इति प्रधानम् , बहुनां धान वहुघानं-बहुधा- 
नकम् , मरणांदविनाशादमृतमित्या्न्वर्थनामिकायाः प्रकृतेरनेकात्मिकायाः आ- 
त्मभिः सुखदुःखमोहे प्रकाशम्वृत्तिनियमात्सकैः ग्रागमिहितायायेपवनपाषाण- 
वत्। खपरेपां नतिंकापैर्णनावामात्मनश्च ग्रतिपत्तिचलनधरणकरणेरिवेति । ते हि 
वेकारिकतेजसभूतादिविकाररूपाः सुखदुःखमोहाः प्रकाशवृत्तिनियमात्मकाः सख- 
रजस्तमोलक्षणा गुणाः साम्यावस्यायां प्रकृतिरित्युच्यन्ते | वेषभ्येण तु परिणा- 
मानुक्रममापन्नाः परस्पराविनिर्भागइत्तयो5ड्भाहिभापेन परिणामादिकारीभवन्तः 
शब्दादीनारभन्ते | तेमंहदादिना परिणामाबुक्रमेणारब्धाः शब्दादयोऽपि तदा- 
त्मका एव | शब्दादिपरिणामानुक्रमः सो5धुनानुषज्षेण खयमेव वक्ष्यति | तदा- 
त्मकत्वं तावत् साध्यते | तदात्मका एव सुखाद्यात्मका एव शब्दादयस्तदात्मक- 
त्वाभिव्यक्तकायत्वात् । ते सुखादय आत्मा तदात्मा तङ्भावस्तदात्मकत्वं सुखा- 
MARS तदात्मत्वेनाभिव्यक्त काये येषां ते तदात्मत्वामिव्यक्तकायोः शब्दादय- 
सद्भावात् तदात्मत्वाभिव्यक्तकायेत्वात् सृत्पिण्डक्रायेशिवकादिसृक्तवत् | यध- 
दात्मनाभिव्यक्तकायं वस्तु तत् तदात्मकमेव दृश्मू , यथा मृदः कायं पिण्डस्तस्थ 
काय शिवकः। एवं ऋमेण सर्षककुशूलकादि यावद् घटः, कपालानि वा। सृदा- 
त्मकान्येव कायोणि मौलख कारणस्यात्मना विनोत्तरोत्तरेषां कार्याणामभावात् , 
आदो मध्येऽ्वसाने च सुदात्मकत्वं eNA शब्दादयः सुखानां कार्य, शब्दादिकायं 
त्वाकाशादि, तत्कार्यश्व गवादि घटादि सर्व सुखाद्यात्मकत्वेनाभिव्यक्तं तदात्मक- 
मिति ग्राह्मम्। कथ सुखाद्यात्मकत्वेन शब्दादिव्यक्तम् ? इति चेत् ,सुखाद्युपलब्धे; 
सुखात्मकानां वेसादिना तइशयति यावदात्मत्वेनाभिव्यक्तं कार्यमेषां 
'शब्दादीनामिति गतार्थम् । एवं ताषद्धतादिनाहङ्कारेणारब्धाः शब्दादयः 
यानि तैरारव्धानीत्यादि । यावत् सुखादिमया एव परिणामाङुक्रमेण भूता- 
नामाकाशादीनां शब्दादिभिः सुखादिमयैरारम्भं दशयति--तत्र शारीरादी- 
न्याध्यात्मिकानीति, शरीरीभूतानि शब्दाद्यारब्धानि भूतादीनि भूतादिमयानि 
त्रिगुणानि वेकारिकारब्धानि शत्रा दीन्येकादशेन्द्रियाणि सर्वाण्येव । त्रयाणां सुख- 

१ °णाऽबिनाशाऽ? ग । २ “चा? शः । ३ “कार्पण” ग । ४ “तेना? क-ख । ५ "eq? 
क-ख ६ नादिनो? क~ल। oq? क-ख | | 
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दुःखमोहानां सब्रिवेशविशेषासतस्तन्मयता, वाद्यानि घटादीनि रूपादिसमहत्वात् 
तषां च सुखाद्यात्मकत्वात् तन्मयानि तदात्मकान्येव । तथा प्रथिव्यादयः तन्म- 
यकारणारब्धत्वादिति, महदादेः सकरस्य AEA ब्रह्मणसथा तस्य च जगतः 
सुखादिमयकारणारब्धत्वात् | यघन्मयेरित्युपनयः, तन्मयं तदिति निगमनम्, 
इृष्टान्तः कापोसिकपटवदिति । कार्पासविकारेस्तन्तुभिरारव्धः पटोऽपि कापो- 
सिक इति यथोच्यते तथा भूतानि सुखाद्यागब्धशब्दाद्यारब्धानि सुखाद्यात्म- 
कानि । भूतेरारब्धानि पुनः शरीरादीनि घटादीनि, आदिग्रहणात् पटकुटिवत् 
परम्परारब्धत्वात् | यथा कापोसिकतन्त्वारव्धपटमयी कुटिरपि कार्पीसिकीत्यु- 
च्यते, तथा सुखाद्यारब्धशब्दाद्यारब्धभूताद्यारब्धप्रथिव्यादि-गवादि-घदादि-सरि- 
त्सचद्रमन्द्रादीन्यपि तदात्मकानि | अनेकात्मकेकपूर्वकं शरीरमिति प्रतिज्ञा, किं 
पुनः कारणमेवं प्रतिज्ञायते ? प्रोक्तपुरुषाद्येककारणपूर्वकत्वनिराकरणारथै, TFT- 
माणेश्वरादिकारणपूर्वकत्वनिराकरणार्थं च । को हेतुः ? अन्वितविकारत्वात् | 
अन्विता विकारा यस्य तदन्वितविकारम् , हस्ताङुञ्चनप्रसारणाङुल्युतक्षेपणापक्षेप- 
णपादद्रक्ष्पाङ्गनिवरतनादिविकाराः शरीरावयवाथ सुखादिभिः शब्दादिभिथ 
अन्विता विकरिस्तसादन्वितविकारत्वाचान्दनदाकलवत्। यथा मृदुसुरमिशीतह- 
रितरक्तश्चेतादिभेदस्प्षरसरूपगन्धादिविकाराणि चन्दनशकलानि सुखाद्यन्वितानि 
प्रमाणुक््यणुकाधनेकात्मकेकचन्दनतरुपूर्वकाणि तथेदं शरीरमपि सुखाद्यनेकात्म- 
केककारणपूर्वकमिति नेकेकपूर्वकम् , यथा “पुरुष एव (ऋकसं०मण्ड०१०,च०९०, 
ऋ, २)इत्यादिना पूर्वकं न निर्दितुक नासत्पूर्वकं वेमासिकाद्यभिमतवदित्येतस्य 
साधनस्य व्वाबृच्या्थोदे्ञार्थमन्वितत्वादिति सामान्येनासैवोक्तस्य निगमनार्थम् | 
अथवैकेकपूर्वकत्वादिनिराकरणसाधनं वा प्रथगेव | अन्वाह वेति पूर्ववत् | 

अजामिति, न जायत इत्यजा नित्या, अथवा पुनः 'अज गतिक्षेपणयोः’ इति 
क्षिप्रगमनादजा, इयेप्रकृतिः किप्रपरिणतिगतिसाधम्याद्वहुग्रसवसाधम्याद्वा अजे- 
वाजा ताम्, एकामडितीयां सर्वगताम् | मा भूदेकेकेति अनेकात्मका, एकाम् 
लोहितशुकङृष्णां सुखदुःखमोहात्मरज/सचतमोमयीम् , वह्वीः अनन्ताः अजाः 
प्रजायन्त इति प्रजाः | महदहङ्कारतन्मात्रा दिक्रमेण नह्मादिस SISSE सुजमानामु- 
त्पादयन्तीम् , सरूपाः सुखाद्यात्मिका आत्मरूपा आत्मसरूपाः । TST AN बहु: 
वर्णिकात्मखरूपप्रजासजिनी प्रधानीति गण्यते। ताम्, अजो को जुषमाणः 

१ 5? क-ख | २ वि? क-ख । ३ नाशि? क-ख । 
v अजासेकां छोहितशुरूकृष्णां बह्वीः प्रजाः स्टजमानां सरूपाः | 
अजो झेको जुषमाणो5नुशेते जहात्येनां अुक्तभोगामजोञ्न्यः ॥ ( अता. उ, अ. ४, छो, ५ ) 

५ "अ" tT । ६ प्रथाक्षजञा क-ख d 
qo Jo २९ 
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सवमानः प्रीयमाणः | स हि न जायत इत्यजो नित्यत्वात् | एकः सनिधिभव- 
नस्याभिन्नस्ेकरूपत्वात् सर्वगतत्याच तामेव जुपमाण;, अनुरोले अनुशयमचु- 
वन्धं च तथ्या न gala अनुधावतीत्यथः | यथा वत्साऽजामनुधावति तथा 
ताँ प्रकृति पुरुषः, जहात्यृनां सुक्त भोगामजाऽन्यः असावेव पुरुषोऽन्य एव 
तस्या उपरतः संवृत्तो थुक्तभोगां zezear विदितात्मा नात्मविशषः प्रक्ृतिपुरुषो 
राज्ञो नतक्या इव विकारान् बाह्यान् श्क्षेपक्रमकरचलनादीनचुशयहेतूनन्तःकरणश- 
रीराद्सिमुद्धताननात्मभूतानुपलम्य भिक्षुरिव खभावावचिन्तनाद्विरक्तोऽहमनया 
वृथा क्कशितो बहिरन्तरश्चुद्भयेति विरमति । सापि दशितविकारा दष्टाहमनेनेति 
ARA विनिवर्तत इति । तथेतदर्थसम्बन्धिनी व्याख्यातेब द्वितीया गाथा | 

सुखं च दुःखं चाऽनुशयं च वारेणायं सेवते तत्र तत्र । 
विशन्ति योनिं व्यतिरेकिण्रयः अजस्तु जायामतिसत्यशुद्धः ॥ इति । 
ET सुपणा सयुजा सखाया समान Web परिषखजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं खाइच्यनश्नन्नन्योऽमिचाकशीति ॥ 

(Ào sto ४, Blo ६, मुण्डको० 31212) 
उभा उभो सुपि डादेशात् सखायावन्योऽन्यसहितावेव विञ्चत्वनित्यत्वाभ्याम् | 

सयुजा पूर्ववद् TEMG समानयुजो समानस्य सकारादेशात् | सह पणाभ्यां 
सपणौं सपक्षो शुद्यशुद्धिपक्षो। सयुजो सुपणाविति वा पाठः। सुष्ठु अतीव युक्तो 
सर्वगतत्वादविभागेन सदा युक्तो, शोभनपणों च परर्परबन्धेक्यापत्तिजनितविचि 
त्रवर्णसुखासुखपश्षो | एकवृक्ष लोकाख्याश्चत्थं खत्वत्वादचलत्वादक्षोञ्यत्यसाध- 
म्यात्, परिषखजाते परिष्वक्तबन्तो | तयोरेकस्तयोः शकुल्योरेकवृक्षपरिष्वङ्गि- 
णोरेक एव शकुनिभीगसमर्थः । तस्य पिप्पलस्य पिप्पलं फलं ae भोग्यवि 
कारविशेषं विचित्ररसमत्ति खादति Gn । पुरुष एव भोक्तत्वात् ज्ञत्वात् । 
अनक्षन्नन्यः प्रकृतिसं्ञः शकुनिरभुञ्जान; अभिचाकशीति आभिमुख्येन तस्या- 
ad काशते, शकुनिप्रस्तुते; पुल्लिङ्गम् | एतदधुना परीयते | अथ कथ- 
मित्यादि, यावद्विपदभ्युपगस्यत इति | यच्चनेकात्मकेककारणत्वमिष्यते | 
एवमेककारणत्वप्रतिषेधानन्तरं पुरुषाद्येककारणत्वप्रतिषेधाहितसंस्कारतिरोधानका 
लमप्यप्रतील्य त्वया कथं शब्दकगुणप्रवृत्तिविपदस्युपगम्यते ? । अभ्युपगम्यतां 
तावदूपादिसृष्टो व्यवहारानुपपातिनामेषां लोके इष्टानां द्विज्यायनेकस्पशेरस- 
गन्धगुणानामनेकेकत्वात् तदात्मकमाय्वादिसृष्टिः | अस्तु नाम । त्वन्मतेन सह 
घटमानमिदं तु न युज्यते | शब्देनेकगुणा प्रवत्तिरित्यभूतेनाख तच्छब्दैक- 

१ "मयोग्य: क-ख | २ “क? क-ख। ३ wi 



पुरुषावस्थयोर्बिचारः | न्यायागसानुसारिभ्यलङ्कतम् । २२७ 

भुणप्रवृत्तिविंपत् “गण गुण संख्याने’ शब्दैकसंख्यानप्रदत्तिरेकसात कारणा- 
द्कवेत् त्वन्मतविरोधात् । नानेकात्सकेकसाच्छन्दस्पशादिद्ित्रिचतु;पश्चगुणा 
भवद्वाय्वादिवत् त्वन्मतविरोधात् | प्रयोगशात्र-न Sud एव, शब्देंकगुणाकाश 
तन्न भवेदित्यर्थः | असदूतेः 'गुणसद्भावों द्रव्य॑मिति ठक्षणाभावाद् वहूनां हि 
गुणानामेकीभवनमेक्यभवनं सैञ्धभतिखदभवोञ्सङ्गतिखतोञ्सञ्चतेन प्रवर्तेत । 
पुरुषवद् वन्ध्यापुत्रवद्वेत्यत्र तदनिष्टापादनमिति | 

अत्राह--शज्दे त्रेण्ण्यमस्लेवेति चेव | सर्वसोक्तसुखदुःखमोहमयत्वा- 
च्छब्दोऽपि तदात्मा त्रिगुण एवेति चेदित्याशङ्कायाम् | एवं चेन्मन्यस । साधृत्तं 
एतदेव त्वावाचयितुमवोचतं शब्देकगुणवियदद्वत्तिप्रसङ्ग इति । ततथ यत्पुनर- 
त्रिगुण सुखादि, सुखमेव पृथक्प्रधानावस्थायां सत्वं तदत्रिगुणमेकसुखस्वात्मत्वाद- 
व्यतिरिक्तम् । तथ भावस्तत्तम् | यथा तत्सुखमेकखात्मत्वात व्यतिरिक्ततर्च 
प्रकाशादिथ तस्य तस्वस्यात्मा सर्वत्रामेदभावात् , तेन प्रकाशात्मना मा AE- 
सापत्तिभवनमचुभूतनिशुणत्वात् | शुणसङ्लावानात्मकत्वात् | एकत्वादनेकात्म- 
केकत्वात् । वेषम्यानुपपत्तरपरिणामित्वात् । वेपभ्यायत्तितोऽहि परिणामित्वं 
स्यात् | साम्यावस्थायां तु शुणानां तदभावाद्वपम्याचुपपत्तितो परिणामित्वं 
अनापत््यात्मकत्वात् | रूपान्तरप्राप्यनात्मकत्यात् | तस्यां ह्यवस्यायामेवंस्वरूपं 
स्वम् । दृष्टान्तः पुरुषवत् । यथा पुरुषोऽपि नि्गुणत्वादिधर्मत्वान्न प्रवर्तते | 
तथा सुखाद्यपि ग्रश्ी्निशुणत्वादिधर्मत्वे सत्यपि सुखादि sada एव चेत् । 
तथातदर्मत्वात पुरुषोऽपि ग्रवर्ततामेभ्य एव सुखादिवत् युणस्थान्यतमस्येव वा 
श्रयथुरकसात् FAI उत्पन्नः ! 

re e. - - + ` 

कि चान्यत्--शब्दादि वाप्येकात्मकाधेव निशुणमेकं समानपरिणामि चेवमा- 
पद्यमानत्वात् | प्रधानावखानां प्रवर्तमानत्वात् सुखादिवत् । अनेकात्मकमि- 
त्यादि विपययधर्मापादानं गतार्थम्। त एवेति। आह-नेवेत्यादि सिद्भसाधनमिदम् 
मा प्रवतिष्टेति न प्रवर्तत एव सुखादि अग्रइचिलक्षणत्वात्। न हि सुखं मोहो वा 
प्रबृत्तिलक्षणम्, किं तहि? रज एवं प्रइत्तिलक्षणम् । प्रत्येक हि qum 
प्रकाशप्रवृत्तिनियमलक्षणाख्रयोऽपि ततोऽग्रवृत्तिलक्षणत्वान्न प्रवर्तन्ते, सुखं पुरुषः 
चत् । पेषम्यावस्थायां तु रजः प्रवर्तते । प्रवर्तयति च सुखं मोह चाम्रवृत्तिलक्ष- 
णत्वात् तयोरिति | 

अत्रो्यते--त्रयमपि न न प्रवर्तते, प्रवर्तत एव | अविभक्तखतखख 
तथा ग्रविभक्तत्वेन व्यवस्थानात् | यदविमक्तसतर्वं तेन तेन प्रकारेण 
प्रविभक्तत्वेन व्यवतिष्ठते तत् प्रवर्तत एव | यथा मयूराण्डकरसगतग्रीवादि- 

* Q 

भावाः, मयूराण्डकरसावखायां Rane औवादित्वेन प्रवि- 
१ तन्न क-ख | २-३ OT ३ गसनस क-ख । 
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भक्तरूपा व्यवतिष्टमाना! प्रवर्तमाना एवं नाग्रवतेमाना!, यन्न Wadd तद- 
frappe सत् कदाचित् प्रविभक्तत्वेन न व्यवतिष्ठते । यथा पुरुषो यथा 
वा मयराण्डकरसे हंसादिग्रीवादय इति | किं कारणम्? द्रव्याथनयविकल्पानां 
संत्कारणवादिनामसदोापचिप्रवत्तेः । यतो यखादिहेतेपु वादेषु भाव एव यतो 
नियतो निशब्दलोपात् | तखाद प्रत त्तिलक्षणं चेन्न स्यात् सुखादिरिति | 

आह-- ननु विभक्तरसग्रीवाद्यापत्तिवत् | प्रधानखव च सापत्तिस्त्वदुक्त- 
मयूराण्डकरसगता विभक्तग्रीवादिप्रविभागापृत्तिभावदृष्टान्तसामथ्यांदेव त्रिगुण- 
माम्यावखेकप्रधानापत्तिरेव सिध्यति, न सुखाद्यापचिरिति | 

अत्रोच्यते-कस्य वा न मनोरथः ? कथं भावानेकमेव कारणमनेककायतया विप- 
रिवर्तमानमिलेतदशन प्रतिपाधेतेति | तस्य च कारणस्य प्रधान पुरुषो नियति 
qaaa संज्ञा त्वयेष्टा याऽस्तु साऽस्तु, किं नो विवादेन? तदर्थ एव मे 
प्रयास एषः | कारणमयत्वं प्रतिपादयितव्य इति | एष प्रतिपादयामि त्वामेव 
तु न वेत्थेति गतार्थम् | यावत् कल्पनेति तदुपपाद्यसे. अवि भक्तानेकार्थका- 
रणमेवेदं एथिव्यादि | अविभक्तोऽनेकाथा यर्सिस्तदविभक्तानेकार्थम , 
तत् ? कारणमस्य पृथिव्यादेः, तदविभक्तानेकार्थकारण पृथिव्यादि न विभक्त- 
सुखाधनेकार्थेकेककारणपूर्वक विभक्तवृत्तिस्य प्रथिव्यादेस्तदविभक्त्वत्तिपृथि 
व्यादि, सा वृत्तिः पृथिव्युदकघटादित्वापत्तिः | मयूरग्रीवादीति ग्रीवाबहेशि 
खण्डादिवृत्तेविभक्ता तदात्मानेकाथोविभक्ताण्डकरसगतकारणेव, दध्यादिवृत्तिः 
क्षीरपूवा | आदिग्रहणात् पुरा शुक्ररसरुधिराङ्गोपाङ्गादि, व्रीह्यादि पूर्वोक्तमादि 
ग्रहणादाम्रपनसमातुङ्ङ्गादिपत्रपु्पफलादिबृत्तिस्तदात्माविभक्तपूवो दृशन्तवाहु- 
ल्यव्यापि्प्रदशनार्थशक्तवद् वक्ष्यमाणवत्् तत्कारणं प्रयेकमभिसम्वध्यते | 
उक्तवद् व्यमाणत्वात्। पुरुषनियत्यायभिन्नकक्वारणवदित्युक्तवत् | घट 
एव सर्वमिति विथिनियमा एव वक्ष्यमाणत्वात् । एषं तावत् कारणवादो यथा- 
5स्राभिरिष्टसथा घटते, न यथा त्वयेष्ट इत्युक्तम् | 

इदानीं त्वत्पक्षे दोपा वशक्ष्यन्ते-प्रकाशग्रइत्तिनियमानां तु मिन्नात्मकतया 
सर्च न ग्रकाशेतेति प्रतिज्ञा, दिव्ात्रत्वेन अग्रइत्तत्वात् पुरुषवत् । त्वयेव 
हि प्रधानावस्थायामग्रवृत्तसमा इतीष्यन्ते गुणाः सततादयः, तसात् सिद्धम- 
Hac Waa ग्रघानावस्थायामिवेखर्थः । यथा प्रधानावस्थायामप्रवृत्त- 
त्वान्न प्रकाशते TTT । एवम्मुचरकाठमपि | तथा रजस्तमसोः प्रवृत्तिनियस- 
निषेधः कायः । अनम्निप्रकाशवद्ा, यथाष्निरम्रबृत्तोऽग्रइत्तिरव्धात्मानसिः, 
अनश्निश्च प्रकाशते | तथा सर्वमलब्धप्रवृत्त्यप्रवृत्तत्वाच प्रकाशेत | 

१ ततू ग। २ ZO क-ख । ३ पादितोऽसि cu? ग। 
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आह--ननु प्रकाशात्मकत्वादेवेत्यादि अम्रवृत्तत्वमसिट्ट॑ सत्तस्य रजसा 
TIAN | अग्नेरिव संधुक्षणेन | यथाम्रिमसच्छन्नः सन्नपि न प्रकाशते | तुष 
चीवरेन्धनादिमिस्तु संघुक्षितः प्रकाशते, तदा अरकाञ्चमानोऽञ्निमेवतीति । 

अत्रोच्यते-यघग्रवृत्तोऽश्निरूवस्यामवस्थायामसनेवासायतो ऽस दिए मभ्रका्र्व- 
मेव गमयति | safe एपा काचित् प्रकाशनख मात्रा संवात्मा प्रकाशना- 
त्मम्रवस्यमावात् तदासो IERI Az वनध्यापुत्रवत्। तथा सुसमेप्यमरवत्तत्वादिति | 
एव हीत्यादि कारणे कायस सचमेव॑ हि सात् । यदि तत् सर्च प्रकाशार्त- 
्रर्ततेऽनारम्भात् | इतरथान्तरसंबन्धारभ्यस्वादप्नत्कायचाद एवायमपि खाद । 
यथाइुरसत्कायवादिनः- क्रिथागुणव्यपदेशाभावादसत् समवास्यसमवायिकारण- 
संबन्धे सति द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते । येषां चाधिकृतमारम्भसामथ्यं तेरा- 
रब्धे कायेद्रव्ये तत्समवेतानियमत एव शुणाथ गुणान्तरमारमन्त' इत्यारम्मवादः 
प्रसज्यते | स चानिष्टससादनारम्भादर्तते सर्च प्रकाशनात्मना | यसादेव. हि 
काय कारणे सत् यदि dvd वर्तते प्रवर्तते । किं कारणम् ? अनारम्भादारम्भवा- 
दपरित्यागात्। ga: ? वर्तते प्रवर्तत इति पयायकथनम् १ इति चेदुच्यते 
रस्खथत्वाद्वर्ततेऽस्ति भवति प्रवर्तत इति पयायाः 

इतर आइ-न प्रकर्षेणाम्रवृत्तत्वात् । न हि वर्ततेः ग्रवर्तेतिः पयायः । प्रकर्षार्थेन 
प्रशब्देन विशिष्टाया वृत्तरन्यार्थत्वात् | वर्तमानमात्रयाविवक्षितवात् | AET- 
त्तिविवक्षितत्वात् | सा च रजोऽचुग्रहात् | तडूपव्यक्तिः । प्रकषण वृत्तिः । रञो 
ऽनुगृहीतस्य सत्त्वस्य बीजश्येबा्निशुहीतस्योच्छ्नाङ्करत्वादिवृत्तिः सृध्यमियुखी 
सृटिरेव वा सात्र विवक्षितेति | 

अत्रोच्यते-न WISH सर्ववदपरिसमापरूपत्वात् | तस्यां वसायां रजःप्र- 
वृत्तिरुभ्यप्रकाशात्मरूपव्यक्तिसन्ववत् | रजसोऽपि हि खरूपव्यक्तिरसमाप्तरूपेव 
WA ग्रातिलभ्यत्वात् | लब्धात्मञ्गत्ताह खय सद्रजः सत्ते प्रकाशनग्रवतेनाय 
समथ स्यात्, अप्रकाशितस्य सच्वेन तस्य खरूपव्यक्तिरेव नास्ति । कुतः सरवम्र- 
काशात्मम्रवर्तना रजसः ? तथा काशं ग्रवर्तकत्वेमाभिव्यक्तिः । कासनमेव हि 
खरूपच्यक्तिः। इति प्रकाशात्मकेत्यादि। यावत् प्रवर्तेतेति गतार्थम् , अप्रतिलव्धा- 
त्मनानजुग्रहाद् | एवं त्वित्यादिना तयोः सत्चरजसोरितरेतरानुग्राहिता, उत्था- 
प्यसाहायकशक्तित्वात् | सहायभावः साहायकं, तस्मिस्तेन तदेव वा शक्ति 
सा उत्थाप्य ययोस्तदानीमेव ते वस्तुनी उत्थाप्यसाहायकशक्तिनी ठद्भावाह त्थाप्य- 
साहायकशक्तित्वात्। बाताइतनोदयवत् । यथा जलेऽन्योन्याबद्धे दे नावो नेतरेतर- 

4 4 aT 7 | A घ | ३ Ped TTI त्मानग। ५ "HP घ। 
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त्राणाय, तथा सखरजसी । शिविकावाहकवदितरेतराचुग्राहिता किं न भवेदिति 
चेत् । न, उत्थाप्यविशेषणात् | अयमेव हि इष्टान्तो ग्लुनश्ञिविकावाहकवत् | यथा 
ग्लानोऽनुत्थापितो न शक्रोति वोढुघुत्थाप्यसाहायकशक्तित्वात् तथानुत्थापिते 
सच्चरजसी न शक्रुतः परस्परं प्रवर्तयितुं खयमलब्धात्मके | इति प्रकर्षवृत्तरभावः, 
प्रकर्पवृत्यमावात् असंपूर्णशक्तितेति | 

अत आह--असम्पूर्णशक्तिता वा प्रकर्ष इति। इत्थं कारणेनेव न स्यात् 
तस्य सत्तस्ासम्पूर्णशक्तित्वात् | उपहतथीजवत् | यथोपहतं बीज अस- 
म्पू्णङ्करोत्पादनशक्तित्वान्न कारणमेव सस्तमपि स्यात् | अभ्युपेल्यादिकारणत्वं 
साऽवस्था या सत्तस्य असतः कारणादितश्चान्यतो न तत्खरूपन्यक्तिस्तस्य सत्त्वस्य 
प्रकाशनखरूपप्रकपोऽन्यरजस्तमसोः पुरुषतोऽन्यतोऽन्यतो वा ङुंतथिन्न भवति । 
असत् कारणादिभ्यो हेतुभ्यः। तथथा-असत्करणाद्यथा सदि सदेव कार्य घटादि 
क्रियते न खपुष्पादि, सञ्च सूदः खात्मनि, यतो घटात्मखरूपव्यक्तिप्रकर्षो 
नान्यतः पुरुषादेस्तत्वादेवापत्तिकारणाङ्गवति | किं तहि? खत एव भवति | 
तथा सच्चस रूपव्यक्तिप्रकर्पा नान्यतो भवति । किं तर्हि? खत एवं । 
एवघुपादानग्रहणात् , सर्वसम्भवाभावात् । शक्तस्य शक्यकारणात्। कारणभावाच 
सत्कायमिसतेभ्यो हेतुभ्यः सत्त्तगुणाऽन्यनिरपेक्षस्वरूपव्यत्तिग्रकर्ष इति ग्राह्मम् | 
एवं सत्त्वस्य प्रकाशनं तमसा सह योज्यम् | रजसश्च प्रवर्तनमिति | 

किं चान्यत्-यदा च सुदूरमपीति, यावत् परिणामकत्वात् | सुदूरमपि 
विचारत्वेन गत्वा न प्रागबत्तरसत्कायपरिहारेण प्रकर्षः परिणामवादाइते न 
परिणामः प्रकर्षण वृत्तेः कारणमेषितव्यम् | यदा RD तदा परिणामाभ्युपगमेन 
पुनरप्येतदेवापन्नम् | परिणामादात्मन्येव वतेते युवत्ववत् | अन्यत्र वृत्तस्य परि 
णामस्यान्यत्वापरिणामकत्वात् | जिनदत्ते वृत्तः परिणामो न साधुदत्ते कोमार- 
योवनादि श्रवर्तयति कोमारं वा योवनं वा । किं तहि? जिनद्त्त एव करोति । 
नान्यद्न्यथा करोति यथा तथा न सच्चे प्रवृत्ति कश्चिदन्यः कुयात् ।. खत एव 
ग्रवर्तेतेति | 

एवं तावदश्रदवततपरवृत्तिप्रतिषेधादनम्िम्रकाशरष्टान्तम्रसङ्गागतवादमवताय पूर्वव 
वदुदाहरणे प्रसङ्गसुत्यापयिष्यन्नाह--पूर्वयदुदाहरणादेवेल्यादि, यावन्न प्रवृ 
TAR | नन्वेतत् त्वयाभ्युपगतं पूवोवस्योदाहरणादेव पाश्चाथावखाविलिष्टेति | 

१ "असत्करणादुपादानञ्महणात् सर्वसम्भाबाभावात् । 
बाक्स श्रक्यक्रणात् कारणभाषाच्च सत्कार्यसु U^ साझूयकारिका. Blo ९ 
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अन्यथा हि को विशेषः पूर्वपरावखयो रजःप्रवर्तनाइते ? । तसात स fau 
रजःश्रवर्तनादेव | को इष्टान्तः ! क्षीरदथिपरिणामकालवत् यथा क्षीराबखातो 
दघित्वपरिणामावस्था विशिष्टा, पूर्वक्षीरकाठे न दध्यासीत पश्चाक्वूतमिति दषटम् । 
रक्ष्या च विना न भवत्ययं विशेपः। तथा सोऽपीत्यतन्न, परिणामस्य 
तत्रेवोक्तत्वात् । नायं विशेषः परतः सिञ्चति | gat? परिणामस्य तत्रेव gAs- 
भ्युपगम्यासामिरुक्तत्वात् यसात् ग्रकाशात्मेव वृत्तिः अकाशंस | यः खात्मा स 
एव वृत्तिः प्रकाशस्येव च इत्तिः कालः स च ततो नान्यः क्षीरदधिपरिणामा- 
वस्थयोः कालाख्यत्वात्। ्षीरदधित्वापत्तिः काळभेदात् | स च परिणामः सुख- 
खात्मेति नान्यत् कारणं WIT, खात्मन एव परिणामात्, इतरथा स प्रकाशो 
न स प्रकाश एव । यदि ग्रवृत्तिविशेषों स्यादन्यात्मा स्यात्, स एव प्रका- 
शात्मा न स्यात् तथाम्रवृत्तत्वात् , तेन प्रकाशात्मग्नकारेणाप्रदत्तत्वात् | पयायेण 
तमर्थं स्फुटीकुर्वमाह--तथा सूतत्वादित्यर्थः | दष्टान्तो घटपटवत् | यथा 
घटः पटो न भवति तेन प्रकारेणाभूतत्वात् पटोऽपि घटो न भवति, तथा 
स प्रकाशोऽप्रकाश एव स्यादिति विषयेयेण तत्खरूपसाधनझुच्यते-येव च प्रवृत्तिः 
स एव प्रकाशो नान्यः कश्चिदर्थः | इति प्रतिज्ञा | तथावृत्तत्वात् तथाग्नवृत्तत्वा- 
दिद्यर्थ;, घटपटखात्मवत् । यथा घटप्रकारेण घटात्मनेव वृत्तत्वादू घट एव 
घटखात्मा, नान्यत् किञ्चित् , तथा AT प्रकाश इति ग्रवत्यग्रवर्तकत्वात् | 
पछुवपवनवत् , नेति चेत् । 

स्यान्मतम्-येव प्रवृत्तिः स एव प्रकाश इत्ययुक्तम् । अवस्यग्रवर्तकयोंमिंदात । 
प्रवत्य हि सतत प्रवर्तकं रजस्तसात् ग्रवत्यग्रवर्तकत्वात् तयोर्भदः पछठवपवनवत् । 
यथा पहवपवनों प्रवल्यंप्रवर्तकी परस्परतो भिन्नो, तथा सच्चरजसी इत्येतच्च न, 
तदात्मन एव प्रवृत्तत्वात्; तस्य आत्मा तदात्मा तदात्मनः प्रकाशात्मन एव 
प्रदृत्तत्वात । सत्त्वरजसोभेदासिद्धः पछवपवनवद्धेद्साधम्योभावादयुक्तो 5य॑ दृष्टान्त 
इति वष्ष्यति । तद्याख्यानार्थमाह-सन्निधिमाचात पूर्यवदप्रवर्तनात्। इह रजः 
सन्निहितमपि ma सन्निधिमात्रादेवाग्रवतक स्रयमम्रवृत्तं सन््वाधीनम्रवृत्तित्वात् , 
किन्तु प्रवलेमप्रवर्तनात् | were प्रवर्तकः ? उच्यते--य एवासो सस्तस्यात्मा 
प्रकाश; । कथम् ? इति चेदुच्यते। तथा प्रवत्येव्यक्तिखरूपस्तेन तेन प्रकारेण 
शब्दादिनिर्वत्ये प्रकारेण प्रस्य व्यक्तिखरूपः प्रकाशो नर्तकाचाये इव भूक्षेपणा- 
दिमरवर्तनामिव्यञ्जनात्मना नर्तक्याः अवर्तमानः प्रवर्तकः | किं कारणम्? तथा 
च्यापारणात्। तेन व्यक्तिरूपेण प्रवतमानस्य रजसो व्यापारणात्। सच्वेनेव हि प्रका- 

१ अन्यथैव ग । २ नालि घ अते | 



२३२ नयचक्रम | [ REJA 

शनरूपेण प्रवतमानेन रजः प्रवयते | तसात् स तस्यात्मप्रकाशस्तथा व्यापारणाद्रजस; 
अवर्तक इति त्वदभिमतप्रवर्तकत्वविपर्ययापत्तिरेव रजसः प्रवत्यत्वात् सच्वेन सस्ता- 
धीनप्रवृत्तित्वात् । सचसेव प्रवर्तकत्वात् । पञ्चधर्मविपरीतता चेति । तञ्च सस्वस्य 
ग्रवर्तकत्यं रज।प्रदत्त्यात्मरूपापादनात् | रजसो हि प्रवृत्तिरात्मा तदेव रूपं रजः- 
्रवृत््यात्मरूपं तदापाद्यते Baa, सत्त्वाप्रकाशिते प्रवृत्यभावात् सस््वापादितं 
ग्रवृत््यात्मकरूप॑ रजस्तसाद्रजःप्रवृत््यात्मरूपापादनात् Ud प्रवर्तकमितरथात्म- 
रूपापादनात् | रजोवत् रजोऽपि हि इत्यादि, रजसोऽपि हि प्रवर्तकमित्थमेव 
युज्यते रजोऽपि हि | यातर त्वन्मतेन प्रवर्तमानमितरयोः Wn 
खरूपापादनाइते किमन्यत् करोति ? प्रवृत्तिरूपमेवापादयत् प्रवर्तकमितीष्यते | 
नान्यथा | यद्वा यथावत् पूर्वे प्रकाशनियमात्मभ्यामग्रवृत्तयोस्तयोः अवर्तनादेव 
्रवर्तकमेवं सच्चमितरथा खरूपापादनात् ग्रबर्तकमस्तु, को दोषः ?। एवं च 
पहुववद्रज एवापद्यते | एवं च कृतोक्तविधिना पछवस्थानीयं Te रज एव न 
प्रवर्तक, सखमेव च प्रवर्तक पवनखानीय न प्रवसेमित्यापन्नम् | किं कारणम् ? 
यथा प्रकाशस्य प्रवत्येत्वात् । यखात तेन प्रकारेण IAA रजसः प्रकाशेन, 
तसाद्रजसः ग्रकाशेन प्रव त्वादित्यर्थः | 

उक्तं हि-रजसः प्रवृत्तिरात्मरूप तदापादयति प्रकाशः, प्रकाशाप्रकाशिते 
रजसः प्रवृत्त रिति | तसात् प्रकाशन तथा प्रवर्येत्वाद्रजसः । साधूक्त तदात्मन 
एव श्रवृत्तत्वादिति | एवं तावत् सच्चरजसोर्भेद्मुपगम्य हेतोरसिद्धिविपयेयत 
उक्ता। नेव वा सचव्यतिरिक्त रजोऽप्यभ्युपेम इत्यत आह-- 

तथा ग्रकाशानतिरिक्ततखरूपत्वाद्वा प्रवृत्तेव्योख्याँतप्रकारस्य तत्त्वमतिरिच्य 
नास्ति WWW: खरूपम् तत एव हेतोः इतोऽपछ्ृवपवनभेदसाधम्येम्?, Te 
रजसोरभिन्नत्वात् पहृवपवनयोभिन्नत्वादिति इष्टान्तदाषष्टोन्तिकयोर्वेषम्यं qu- 
यति-यथेहापछवलक्षणः पवनो लोके भिन्न इति दृष्टः, अपवनलक्षणश्च पछवो- 
ऽपि । युज्यते हि पहुवव्यतिरिक्ततत्तरूपः पवनः पल्लवमाभन् प्रवर्तयति पछ्वम् , 
WEE तेनाहतः Tad तक््यतिरिक्ततत्त इति | नतु तथा प्रकाशातिरिक्त- 
THEM ग्रवृत्तिर्स्त्युभयोः शब्दाद्याविमोवमात्रफलत्वादतो वैषम्यमिति न तदूप- 
त्वमतद्वूत्तित्वादिति चेत् | 
, स्यान्मतम्-ग्रकाशनमात्रं सत्वस्य प्रवृत्तिः, निवर्तनं तु रजसस्तसात् a 
खाप्रवर्तकत्वादतद्वुत्तितान Ty, इत्येतच्च न, रजः खप्रदृत्तिवत 
तदात्मन एव प्रवृत्तत्वात, यथा रजसः खा प्रवृत्तिः ग्रागवृत्तादि पश्चात् खत 
एव रजः खात्मनः प्रवर्तमानो रजसाविनाभूतत्वात् तदत्यागेन इत्तेस्तदधीन- 
उदा ive aa, 7 
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त्वात् aga तदात्मन एव प्रवत्तत्वात् | तथा सच्चप्रकाशप्रवृत्यनतिरिक्ततखरूपा 
रजःप्रवत्तिनान्या प्रकाशाधीनत्वात् तदविनाभावात् तदपरित्यागेन वृत्तस्तदात्मन 
एव प्रवृत्तत्वादिति। किं चान्यत् , अन्यथा हि न ग्रकारेतेत्युक्तत्वादुत्तं प्राक् सर्च न 
प्रकाशामावप्रबृत्तत्वात् पूर्ववत् पुरुषवदसिप्रकाशवदप्रवृत्तस्वात्मत्वाडान्ये(नध्ये)य- 
वदिति | तथैवान्यथा तु प्रव्स्यमावात् प्रकाशाप्रकाशिते रजसोऽप्रवृत्त्तसाद् 
रजसोऽप्यन्यथाबृत््यभावात् प्रकाश एव प्रवृत्तिरिति । खान्मतम्, प्रकर्षेण काशानं 
प्रकाशनमित्यादि, तदेव यावत् प्रवृत्तिवदिति प्रासङ्गिकम् | तत्रापि च aa- 
स्यापि रजोवदपरिसमाप्तत्वादित्याद्यक्षरपरिवत्तेन यथायोगं याबदुत्थाप्यसाहायक- 
शक्तित्वाद् वाताहतनोद्वयवत् , ग्लानशिबिकावाहकवत् , यावच्चीपहतबीजवदिति 
वाच्यम् i तसादिदं व्या[ख्या]ना(ता)थे अवर्दकामभावख चापयापषरवेनोक्तत्वा- 
Rea चेकेर्केविनिद्रावस्थापुरुषत्ववत् प्रवत्तिप्रधानमिति | तन्मात्रमेव aq | एवं 
च कृत्वा विनिद्रावस्थायाः पुरुषत्ववत् wader प्रधानत्वमिति । तन्मात्रमेव 
तत्प्रधानं प्रवृत्तिमात्रमेव । कि कारणम् ? प्रवृत््यापत्तिरूपनिरूप्यत्वात प्रबृत्ति- 
खात्मवदित्यादि भङ्गैचक्रावतेनमिति | 

विनिद्रावखापुरुषत्वापादानग्रन्थमर्थसादश्यादतिदिशति । तद्यथा-- यथा 
विनिद्रावखेकलक्षण एव पुरुष आत्यन्तिकनिद्राविगमनरूपनिरुप्यत्वात् विनिद्राव- 
स्थाखात्मवदिति | तथा ग्रइच्येकलक्षणमेव प्रधान प्रवृत्यापत्तिरूपनिरूप(प्य)त्वात , 
प्रवृत्तिखात्मवत् [न द्यसावितरात्मिका ख[प्र]वृत्तित्यागापत्तेः, तन्मात्रत्वे तु प्रधान- 
स्यापि तइत् प्रकाशाद्यनात्सकत्वादसर्वगतत्वम्। यथा ग्रदत्तिलक्षणमपि न प्रवृत्ति- 
मात्रमेव प्रधानं सर्वत्वात् , न तु सवोण्येकस्थेव सर्वत्वात् । प्रवृत्तिरपि सर्वत्वात् 
प्रवृत्यात्मिका सती न प्रवृत्तिमात्रेव । प्रवृत्तिलक्षणत्वात् ] प्रथानखात्मवत् तत 
प्रतियुणं तस्याः सर्वात्मकत्वात् वृणाद्यपि सर्वगर्तमिति किं ग्रधानेकत्वमिति 
कल्पनया ? अतछ्क्षणत्वाप्रवृत्तिगुणाभावस्ततश्च॒ तत्तस्वत्रिगुणसव्रात्मकम्रघाना- 
भावः । अथ प्रवृत्तिलक्षणविपरीतमपि प्रधानं प्रथानमेवावधारणमेदात् | गुण- 
खात्मनि गुण एव सक्षणमित्यवधारणस् । ग्रथाने तु ग्रबृत्तिलेक्षणमेवेतरयोरप्य- 
त्यागात् तद्ष्यनेकरूपं मेचकवत् नोक्तवदवधारणस्यान्याय्यत्वात् , ग्रतिश्चात- 
व्याघातात् घटरूपादित्ववत् | ग्रधानत्वं प्रागुक्त गुणानाम् “अजामेकां लोहितशुकू- 
कृष्णाम्’ इत्यादि | इदानीं एथक्स्वात्मानस्त उच्यन्ते इति तन्त्रम् । प्रधानस्य न 
प्रधानत्वं तेषां रूपादि घटत्वपक्षवत् | यदा च तेषामेव तत्त्वं ततस्तेषां तथेतरे- 
तरात्मसखरमावादवधारणमिकभिश्रार्थत्यांत् न तु तदेव सवासर्वगतत्वमिति लोक- 

१ Cerrar’ प। २ काशि? भ । ३ त्वादि भ। ४ Cae भ। ७ भङ्गव? अ। 
६[ jal ७ प्रवृत्तिस्ा? प्! < "व Hal ९ त° प] १०रिप्प? प, semen भच । 
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ata तस्वापत्तिः | अथ सर्वसवोत्मकत्वादविकल्पशव्दार्थत्वाळक्षणमेव, कर्थं ताहि 
'त्रिगुणवर्णनमनेकात्मकसर्वगतखभावगं च । तंदस्थेकेक प्रत्येक गुणो न भवति 
ततोऽस्य कुतोञ्सखात् तदेकत्यापत्त्यात्मिका अविकल्परूपता? न हि एथगदृत्ते रूपे 
मेचकात्मके भवतः | असदेव तु तदेवमगुणत्वे अल्यात्मकत्वात् खपुष्पवत् | त्वदु- 
क्तेरेव च तहक्ष्य नाथो न वस्तु, अलक्षणत्वात् , खपुष्पवत् | अर्थ्येत इतश्रान्यतरो- 
पादानपरित्यागायुक्तत्वात तछक्षणाभावादर्य दते(तदे)व तथा तत्रैव स्यात् NUT 
संहेकत्यान्यत्वे ग्रत्यवचनीयत्वात् | न तदेक॑ नान्यद् वाच्यं निरूपाख्यत्वात्। यत् 
तु सत् तत् प्रवृत्त्या सहेकत्वान्यत्वे प्रति वचनीयम्, यथा प्रवृचिस्यात्मा प्रकाश- 
नियमात्मानो वाऽन्यतरोपग्राहपरित्यागायुक्तत्वादपि चं | ननु रूपयुक्तत्व-वाच्य- 
त्वाभ्युपगम एव पित्-पुत्रत्ववत् प्रदत्तिखात्मेव चं त्रीणीति पुरुषावस्यावदिति। यथैव 
हि यदि पुरुषखात्मावस्थाः | न तहिं ता(नाना)ता अनत्रस्थत्वात् , खपुष्पवदिति। 
तथेव यदि प्रधानखात्मा गुणा न तहिं प्रधानं गुणत्वात् खपुष्पवत् | अभ्युपगमेऽपि 
तु प्रधानस्य गुणानां त्रयाणामप्येक्यं प्रधान खात्मत्वात् प्रधानवदिति सर्वत्र सम्भा- 
व्याभावादेव स्वा(ब)व्यापिता । प्रबृत्तिगुण एव हि प्रकाशगुणः प्रवृत्तिखात्मत्वात् 
प्रवृत्तिवत् । एवमितरोऽपि प्रकाश एव प्रवृत्तिः; प्रकाशखात्मत्वात् काशवत् | 
एवमितरोऽपि नियम एव च प्रवृत्तिनियमस्वात्मत्वान्नियमवत् | एवमितरोऽपि य 
एव चान्यो गुणः स एवेतरोऽपि एकखात्मत्वात् स इ(ए)व ग्रकृतिरेवेदं सर्व- 
मित्यतिदेशाभावो भेदाभावात् | उपबर्णनमिन्नरूपच्यतिकर-सङ्कराभ्यां त्वेवमत- 
थात्वमेषामस्य च । ततः स्वात्मत्वादिति प्रधानगुणव्यवस्थाभाव एव उक्तवद् वा 
व्यवस्थानुमतो अ्रधानातिदेशस्त्याज्यः। तदत्यागे यदर्थमयमतिदेशो डो नेकान्ता- 
थस्तसैवासिद्धिः | ACHAT सम्भाव्यते प्रधानं तस्याप्यनेकतेबेवमापद्यते | 
यत्खरूपाव्यतिरिक्तलक्षणा गुणा विना भेदेनोच्यन्ते | तत्प्रधानमपि प्रधानेना- 
भिव्याप्तत्वात् अनवस्थितेकत्वतत्तप्रतिष्ठं प्रधानमित्यतिदेसयं स्यात् , प्रधानखात्म- 
त्वाद् गुणवत् । प्रलक्षार्थदविषयतायां वा व्यक्तमू्तानित्यादिरूपार्थप्रधानपरमा- 
थतागुणस्त्वन्यत्वानेकत्व एव प्रधानवश्यमन्ये ते तसात् तडूपापत्य निष्टत्वादू 
गुणान्तरवत् | यतो गुणखात्मत्वमस्य नेष्यते, प्रधानातिदेशात् तु पुनः स्वविषय- 
कृतमेददारानभ्युपगमे कस्यचित् कर्थचिदप्यन्यस्यानुपपत्तो तेऽप्यन्यत्वापत्तिवत् 
WIR पृथक प्रधानस् | अथ प्रधानलक्षणापि प्रवृत्तिने प्रधानं, प्रधानमपि तहिं 
न प्रधान प्रधानलक्षाण]सात् प्रशत्तिवत् | एव होषावपीति, प्रधानाभाव एव 
कुतोऽस्य सर्वगतता? तदभाव एव त्यया प्राय एवं प्रतिपाद्यते तदा सत्वाभिमत- 
-१द्ण्पाश्यoस। ३ “च्या” अ। wap | ५ ̂u अ । ६ CATER च नतुरूप- 
FTAL W ॥ ७ वा भ p ८ णत्वात् भ। ९ “शाभेदा' भ। १००दुन० az ११ ब và? I 
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निरसनादुष्णत्वनिरमनेनाइ्यभावग्रतिपादनवत् । mf भङ्गचक्रावर्तनमापादितं 
चेकेकपूर्वकमिदम् । 

नानेकेकरपूर्वकमित्येतदापन्नमित्याह-- एवं चकेकुपूर्वकवादापत्तरेवेल्यव- 
धारणार्थत्वादेवकारस । ततथ त्रिगुणप्रधानकारणकल्पनानर्थक्यमिति । 

अत आह-किमनेक्रात्मकककर्पनया ? यदि ग्रवृत्तिलक्षणप्रधानमेवेंक प्रकाश 
नियमग्रवृत्तिरुपेण प्रवर्तते । प्रवृत्तिरेव चेका त्रिंगुणरूपा ततश्चोभयथाप्वेकैककारण- 
वाद एवेति | प॒थगात्मर्केत्रिगुणकारणकल्पनाव्याँख्याया नाममात्रम् | तसादे- 
कात्मकेकमेव व्यक्तयन्तरसहस्रकारणायानेकाकारं भवति । यथा प्राग्वर्णित- 
पुरुषादिकारणपूर्वकानन्तप्रभेदजगत्सष्टिसमर्थ यत् तदेवास्त्वनेकाकारं, कि त्रियुण- 
मियेतावतेति | 

किं चान्यत्, यद्यपि ल्वदुक्तेहतुमिः सङ्घातपाराथ्यादिभिः प्रकृतेरन्यः पुरुषः 
सिध्यति। सङ्घातपरार्थत्वात् त्रिंगुणादिविपयंयादधिष्टानात् एरुपोऽस्ति मोक्तखात्। 
केवल्यार्थप्रवृत्तेथ्रेति । तथापि च तस्य कारणस्य वेतनादन्यत्वे सत्येवेतानि खरू- 
पाणि स्थितानि | चेतनस्य परस्यार्थे प्रवृत्तेचेतनस्य भोक्तृत्वाद् रूपादिपरिणा- 
मिनोऽचेतनत्वाञ्च । तेनेवाचेतनत्वेनेकत्वं खितम् । न ह्याचेतन्यस्य भेदोऽस्ति, 
परिणामित्वं चास्य तत एव स्थितमापत्तिभवनस्य रूपादिरूपस्य परिणामार्यत्वात् 
तस्य च सन्निधिभवनाद् भिन्नत्वात् | यथोक्तम्-'तचेव ते पोग्गला परिणमति ते चेव 
ते पोग्गला दुब्भिगंधत्ताएं परिणमंति' त्ति | queer सङ्घातपाराथ्यादिभिश्चेतना- 
[रूप]द्रव्यत्वे खिताचेतन्येकत्व-परिणामित्वानिवृत्तयोऽस्य | तदिदं कारणं खिता- 
चेतनत्वेकत्व-परिणामित्ववृत्ति | तञ्च सुखमिति वा, [ दुःखमिति वा ] मोह इति 
वा। परिमाण(णामि)त्व इति वा, कारणमित्येष वा उक्तवत् उक्तेन तुल्यमुक्तवत् | 

यथोक्तम्--“भिन्नात्मकतायां तु सत्त्व न ग्रकाशेताप्रवृत्तित्वात' इत्यतः 
mR यावदेषोऽवधिस्तद्वदुक्तवदेव खापितात्मखतक्तग्रवत्तिवात् । आत्मखतच्वेन 
थापिताञ्य प्रवृत्तिरित्यतः किमिति न गम्यते त्वया वक्ष्यमाणसाधनवदनन्ये सुखः 
दुःखे ? इति। किं खपक्चरागान्मोहाद् वा मया वा किमिति नोच्यते? । तस््कथायां 
्रस्तुतायां किमनुवृत्याऽऽयतिलोपायसो(शो)भयादितो वेति | किं पुनस्तत्साधन- 
मिति चेत्, सुखादनन्यदेव दटुःखमनात्मत्वे वरणाद्यात्मकत्वात् वरण-सदना- 
पध्वसन-बेभत्स्य-देन्य-गोरवाणि वरणादीनि, वरणादीन्यस्यात्मा कार्यं तद् वरणाद्या- 
त्मकं तमः, न वरणादात्मकमवरणाद्यात्मकस् । कि तत् ? दुःखम् , तस्यानात्मत्वे 

y "ERO श्र २"सि>भ। geI 
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सत्यवरणादात्मकतात् सुखादनन्यत्वमेव । किमर्थ पुनरनन्यदेवेत्यवधायते १ | 
उच्यने- अवधारणेन च सुखादनन्यदेवेत्यनेना(न) वक्ष्यमाणसाधनान्तरापश्चिप्ता- 
न्यत्वो विपक्षाभावः सूच्यते | वक्ष्वमाणं साधनं सुखादनन्य एव मोह इति, तेना- 
पक्चिप्मन्यत्व तमसो5पीति विपक्षाभावः सोडनेनावधारणेन सूच्यते | पुरुपस्तु 
स्यात सुखादन्यत्वांद विपक्षस्ततो व्यावर्तनार्थमनात्मत्वे सतीति विशेषणम्। सुख- 
खात्मवदिति दृष्टान्त: | यथा वरणायात्मकत्वात् | सुखखात्मा सुखादनन्यः | एव 
दुःखमप्यवरणाद्यात्मकत्वात् सुखादनन्यदिति। अन्यसादिति हेतोरव्यभिचारव्या- 
ख्यातम् | सुखादनन्यत्वेन दुःखे साध्येऽनात्मत्वविशेषणेनात्मनि निरस्ते साधना- 
न्तरनिरस्ते तमसोऽन्यत्वे न किञ्चित् सुखादन्यदस्ति | तसादन्यस्थ कस्यचिदभा- 
वाद् विपक्ष एव नास्ति, विपक्षाभावादेवादृत्तिरसपक्षेडऱ्य हेतोरित्यव्यभिचारी हेतु; | 
मोहेऽन्यत्वमिति चेत् तत् निषर्तयिष्यते व्याख्यातार्थस्फुटीक्रियादो ste equ 
गताथों न वित्रियेते | अंवरणाद्यात्मकत्वात् कुतोडन्यत्वनिदृत्तिरिति चेत् । 

सान्मतम्- वरणाद्यात्मकमोहग्रतिपेधादेवावरणाद्यात्मकाभ्यां सच्व-रजोभ्यां 
मोहस्य प्रतिषेध्यस्थान्यत्व सिद्धं, Tara तदन्यत्वनिश्वत्तिरिति | एतच नावरणा- 
द्यात्मकत्वादिति | अंवरणाद्यात्मकशब्दस्य विधिग्रधानपयुदासात्मकत्वात् | नजो 
हि इयी गतिः, प्रसञ्यप्रतिपेथः, पयुदासथ p यथा ब्राह्मणो न GRISTSUTSUUD इति 
arora निवृत्तिप्रधानः प्रसज्यप्रतिषेथः | ब्राह्मणादन्योऽन्राह्मणः क्षत्रियादि 
रिति क्षत्रियादिविधान[प्रधान;] पयृदासस्तथेहाप्यवरणाद्यात्मकत्वादिति | वरणा- 
यात्मकान्मोहादन्यदवरणाद्यात्मर्क शोषादि-ग्रसादाद्यात्मर्क विधीयते । वरणाद्या- 
त्मकत्वस्य तु विधिने ( विधानग्रधानः ) ग्रतिपेधः, पयुदासात्मकत्वात्, न तु 
प्रसज्यप्रतिषेध इति | 

तदर्थसमर्थनाथ इष्टान्तमाह-[अनपुंसकवचनादप्रतिपेधे] ऽनपुसकसुटि 
सर्वनामस्थानत्ववत्। “यथा नपुंसकादन्यत्र सुटि generada भवतीति, 
स्री-पुसयोः सुटः -सर्वनामस्थानसंज्ञा विधीयते, नपुसके तु शिः adanan- 
aq” इति विध्यन्तरविहिता सुट; सर्वनामस्थानता न विहिता न निषिद्धा, तथेहापि 
वरणाद्यात्मकत्वस्य न विधिने प्रतिषेधः | शोष-ग्रसादाद्यात्मकत्वविधानादिति | 
स्यान्मतम्-वेषम्याददष्टान्तोऽयम्। सम्बन्धिनः सुटः सर्वनामस्थानविधाने नपुसका- 
नपुसकविषयत्वाविरोधाद् युज्येत । सर्वनामख्यानसंज्ञाविषयस्य तु नपुंसकानपुंसक- 
त्वविरोधवद् वरणावरणाद्ात्मकत्वानुपपत्तिरिति। एतदपि च न वेषम्यायात्रापि न 

१ ०तेनात्म° भ । २ सुखा? भ | ३ खात्मदत्यः भ, Car प॒ । ४ “घि?,प। ५ भाव? प | 



सुख-दुःखादिभेदाभेदविचार! ] न्यायागमानुसारिण्यङङ्कतम् | २३७ 

तुल्यत्वात् | तटस्तट तटी ख्रीपुंनपुसकाः, सत्रीपुंनपुसकत्ववदेतत ख्यात्; एकसिनषेव 
लिङ्गत्रयद्शनात् | दष्ट हि तटे लिङ्गत्रयम् , dé तटस्तटीत्यकस्मिक्षेव । यदा च 
नपुसकलिङ्ग तदा न स्रणं न पांख्रस् | पुस्त्वे न सरीता, न नपुंसकता । ख्रीत्वे नेतर- 
दयतेत्यस्रीपुनपुसकत्वं च । तथा वरणाद्यात्मकत्वमस्तु को दोपः? सरुपैकशेपा- 
करणमनु्करणत्वा छ&िङ्गत्रयव्यक्तयथेमित्यढोपः | एवं तहिं सुख-दुःखयोरपि qu 
द्यात्मकत्वादवरणाद्यात्मकत्वासिद्विरेव. | वरणाद्यात्मकत्वसिद्धो चानन्यत्वासिद्धि- 
रिति चेत् नेत्मुच्यते-अवरणाद्यात्मकत्वेडप्यनन्यत्वाद् वरणाद्यात्मकत्वस्थ | अवर- 
णाद्यात्मकत्वे अपि सुख-दुःखयोर्वरणाद्यात्मकत्वतोऽनन्ये तसादसिन्ने वरणाधा- 
त्मके एव, प्रसाद-शोपादिकायभेदेऽपि कारणत्वानास्मत्व-परिणामित्वादिभ्यः 
किमिव ! अवरण-सदनादिमोहात्मकत्ववत् | यथा मोहात्मकानि वरणादन्यानि 
सदनादीनि वरणात्मक-मोहात्मकान्यप्यवरणात्मकानि । यथा वा मोहावरण- 
विलक्षण-सदनापध्वसन-वभत्य-देन्य-गारवथमापि वणा(रणा)त्मक एवं | [काय] 
कारणयोरभेदाद भेदाचान्यथा पोनरुत्तयानर्थक्ये ग्रन्थदोपा व्यपदेश्य-व्यपदेशा- 
भावदोपश्च स्युः, नेष्यन्ते च तथा, तसाद् वरणावरणायात्मकत्व॑ मोहस्यासदनादीनां 
चषितव्यस् | यथा चतत् तथा सुख-दुःखे प्रसाद-शोपादयश्च वरणाद्यात्मकाः स्युः 
तसात् सुख-दुःखयोरनन्यस्वहेतुव्यभिचारप्रदशनाय नासपक्षोऽसीति । 

किं चान्यत् , वक्ष्यमाणवश्च वरणाद्यात्मकत्वेऽप्यनन्यत्वादवरणाद्यात्मकत्वस्य 
प्रापितत्वात् | 'वक्ष्यति हि सुखादनन्यत् तमः, प्रकाशादनन्यो नियमः’ इति च । 
तत्र तमसो वरणादयात्मकत्वे ग्रसाद-शोपादिकायोदेक्सादेव सुखादनन्य्व 
साधयिष्यते, तमसोऽप्यतस्तसादनन्यत्वाद् वरणाद्यात्मकमप्यवरणाद्यात्मर्क तमः 
सत्त्व-रजोवत् | 

किं चान्यत् , अवरणाद्यात्मकत्वस्य वणो(रणा)त्मके ससेवानन्तरं ग्रापितत्वात् 
य(त)था वक्ष्यमाणत्वादिति | 

इतर आह-- असाधनमिद, सर्वतुल्यत्वात् | प्रसिद्धिविरुद्ध सिद्यति। प्रसङ्गात् 
प्रसिद्भिविरुद्धानामप्यथानां सिद्विरेबं सति प्रसञ्चतेऽथान्तरथम्यं(म)-निश्वच्या 
तयात्मत्वापादनात् | तथथा- शक्यते हि वक्तुं घटः करादनन्यः, तन्त्वनात्म- 
कत्वात् | यस्तन्त्वनात्मकः स कटादनन्यः | यथा घटः खात्मा । यः कटादन्यः 
स तन्त्वनात्मको न भवति, यथा पट इति; वेधम्येण पटबदित्युक्तम् | 

आचाय आह-- अथ सर्व[तुल्यता कथं दोपः? स्वमतेन परमतेनेति प्रश्न 
उभयथाप्यदोष इति मन्यमानस्य यदि ते खस्मिन्नेव मते दोषस्ततस्तव प्रसिद्विविरो- 
घदोषा]शक्तिर्ममामिमदेव त(त्व)त्तिवादिनः, मम तु सवीनन्यथापादनममिमत- 



२३८ चयचक्रम् । [विध्युभयार; 

मेव । भावपक्षवन् । यथा भावविधिविधिनयमतेऽनन्तरातीते सवानन्यत्वमिष्टमे 
तस्योदाहरणमात्रव्वाद क्तकमेण खभाव-काल-नियति-पुरुपपश्चवच | वक्ष्यमाणविधि- 
नियमवच्च यथाखमभिमता च । एवं तावत् परवाद्यभिग्रायवश्ञात् खन्मते दोपा- 
शक्तिरिष्टा, न केवलं पगभिमतेर(ए)व। कि तहिं ? आपि च खमतेऽपि सवोनन्यत्वं 
सुखाद्यन्वयमात्रस्वात् सर्वस्य। न तु घ]टः कटादनन्यः,सुख-दुःख-मोहान्वितमेतद् 
ब्राद्याध्यात्मिकभेदरूपं जगदिच्छतम्त त्रगुण्यजात्युच्छेदेन सवं सवात्मकमेच ay 
ण्यान्बयानतिरेकात् । को हि. सत्ताद्रतिरिक्तः 2, यदि सच्व-रजस्तमोऽतिरिक्त 
किञ्चित् स्यात् सर्वसबात्मकवादे दोपः स्यात् । न त्वस्ति | तसात् तवेवादोषः 
सान्मतम्-घटः कटे त्रिगुणोऽपि नास्तीति | ततथ सत्कायवादत्यागो वा तत्रा 
भावात् | यदि सछादिशुणे मृदादा कटादिन स्थात् त्रियुणोऽपि तथा घटोऽपि 
मा भूत् | अतोऽसन् घटः, पश्चादुत्पन्नस्तत्र प्रागभूत इसत्कायवादः, सत्काये- 
TATA प्राप्तः | 

किं चान्यत् , प्रकाशादिविविक्तखरूपगुणसमुदया भ्यु पगमादू रूपादिस्कन्थसमु- 
द[यवाद] एवायमपि, देशभिन्नयुगपद्धाव्यनिर्देश्यगुणसमुदयमात्रत्वात् । क्षणिक- 
वादशायुगपद्धावि-पिण्ड-शिवकाथ्यनिदे शयनिर्विकद्पार्थमात्रत्वादत एव च शून्यवा- 
दापत्तिरनिर्देश्यखभावत्वात्, खपुष्पवत् | रूप-रस-गन्ध-स्पश[-संख्या]-संस्थाना- 
दीनां घटादिषु इटानामन्यत्वाद् [ वा ] विपक्षोऽस्तीत्याशङ्केथास्तत्रापि रूपादीनां 
चाप्यनेनेत्यादि यावत् प्रत्युदाइरणाभाव एव । [न] रूपं रसादनन्यत् + अगन्धा- 
चात्मकत्वादू, रूपस्रूपवदित्यादि ग्रसिद्विविरुद्धं सिञ्चति | प्रसङ्गोऽपि ते 
त(ख)सतिवादिनो दोषाशक्तिरभिमतेवेति। तदेव यावद् भावपक्षवदिति। पुनश्च 
खमतेऽपि सुखाद्य[न्वयमात्र]त्वादित्यादि यावत् सशुदायक्षणिकशून्यवादापत्तेरिति 
समानथाथ; । एवं सुखादनन्यद् दुःखमित्येतदू भावितं, तमो5नन्यदिति भाव्यम्। 
तदापि यथा च प्रकाशादभिन्मा प्रवृत्तिस्तथा नियमोऽप्यभिन्नः प्रकाशात् | 

प्रकाशानतिरिक्तताप्रदशनाथै नियमलक्षणमाइ-- प्रकाशखात्मत्वप्रति- 
लम्भ एव हि तन्नियमः प्रकाशस्य खात्मा। प्रकाशनमेव तद्भावः प्रकाश- 
खात्मत्ब तत््रतिलम्भ एव हि तदात्मलाभ एव हि तन्नियमः, रूपस्य रसस्य वा 
प्रका|शम्य(स्थ) खरूपव्यक्तिर्नियमः | न हि छिन्ना्रनभसीव निराश्रयः कञि- 
न्रियमोऽस्ति | तत्पयोयः कथं नियमः प्रकाशानन्यता, प्रकाशखरूपमात्रमेतन्नि 
यमछक्षणं निरुध्य(ह्य)ते, नान्यः प्रकाशाद् भिन्नो नियम इति, तत्र दोषदशनात्। 
को दोषः १ इति चेदुच्यते-- भिन्नात्मकतायां प्रकाशानियमस्य) [ सचात् 
तमसश्च सत्त] TANT न स्यात् , प्रकाशो वा प्रकाश एव न स्यादिति वर्तते। तथा 



प्रकाश-नियमादि-भेदाभेद विचार।] न्यायागमानुसारिण्यल say | २३९ 

अनियतत्वात् गुणान्तररूपापत्तिरहितख स्त प्रकाशस्य च गुणान्तगत्मनो 
गुणान्तरात्मापत्तिरहितत्वादित्यर्थः | शब्दो हि शब्दतया प्रकाशमानो रुपाधात्म- 
व्यावृत्तखरूपेण नियत एव प्रकाशतेञन्यथा प्रकाशनाभावाद् व्यक्तभावादियर्थ; 
zard यथासंख्यं रजोवत् अव्त्तिवत् । यथा गकाश्यत्मना अनियतत्वाद् रजः 
सत्त्व न भवति, प्रवृत्तिश्च प्रकाशो न भवति, तथा सर्च सत्त्व न स्यात , प्रकाश; 
प्रकाशो न स्यादिति न केवलं गुगान्तररूपापत्तिरदित[ य खात्माग्रति jen 
एव | कि तहि? मूलत एव Un तदा प्रकाश इति न खादिलस्तित्वमेध 
निराक्रियते, अनियतत्वात् । यदि तत् खत एवोनिथत ततो नास्ति तत् सत्तं 

ध्यापुत्रवत् । न च तत् प्रकाशात्मकं पुरुषवदिति पूर्ववद् यथासंख्यं दृष्टान्तो | 
इतर आह-- नन्विद्यादि, यावदनन्यथाबृत्तता | नन्विलचुज्ञापने | 

प्रकाशात्मकत्वादेव प्रदीपवत् सच्ष्वस्य सवतो नियतानियतम्रकाशस्य महदहङ्गा- 
रादिस्पशरूपादिपिण्ड शिवकापूर्वोत्तरव्यक्त्यभिशुखतायां सत्यां प्रकाशनस्य सति 
नियामके कुड्यादावभेरिव झुब्यादिना वरणेन नियमत्वम् ,नाव इव वा सर्वदिग्गमन- 
रोधिना लम्बनपापाणेन गुरुणव द्विधापि प्रदेशान्तरप्राशिरिधिना तसमा प्रकाशस्य 
दृष्टिनियम्यत्ववन्नियम्यत्व तद्चानन्यथाप्रवृत्ता एवमेव ते प्रवर्तितव्य नातोऽन्यथेति 
इृष्टत्वाचानपद्दवनीयो भेदः, नियम्य-नियामकयोसतसादन्यो नियमः( मात्) 
प्रकाशा(शो), नियमः प्रकाशादिति | 

अत्रोच्यते यद्यनियतोऽसावसंस्ताह, यदि खयमेवानियतः प्रकाशोऽसं- 
स्तह्मसावनियतस्वाद् बान्ध्येयवत्। एव हीत्यादि, एतस्येव व्यार्यानमनिष्टापादन- 
द्वारेण कायेकारणऽस्तीति | एतदशेनमेवमेव घटते यदि तत्तत्र नियतमिति । Rea 
भवति ? अनन्यथावृत्तीत्युक्तं भवति | यथा वतितव्यं तथेव वतते, नान्यथा, 
खात्मनव च वर्तते, नान्येन केनचिद् पत्यते; तच्चान्यथा वृत्तिरस्य तदिदमनन्यथा- 
वृत्ति कार्य कारणे सदिति शत्र्यमभ्युपगन्तुस् | किं कारणम् ? तत्र सनिधिरवततेः 
सत्तार्थत्वात् तत्र कारणे सन्निध्यथौ बर्ततिः सत्ताथः, सन्नियतो ada इति | 
अस्ति-भवति-पद्यति-विद्यति-वर्ततयः सन्निपातपछाः सत्ताथाःः इत्यत्र वर्तते | 
सन्निधिभवनार्थवाचित्वाद् वर्तते नियतः सन्निहितोऽस्तीसथः 

इतर आह-- नाधिक्येनायतत्वात् , निशव्दस्याधिकार्थत्वादधिको यमो 

नियमः, सोऽत्र विवक्षितो, न सन्निधिमात्रव्वत्तिः। कोऽसावधिको यमः ? तमोऽ- 

तुग्रहाचः, स च नान्यथा व्यक्तिरूपता तमसाऽनुगृहीतस्य [सत्वस्य] शब्दादिरूपेण 

रूपान्तरनिवृत््याऽनम्यथावृत्तिरूपता | शब्दोऽर्य, न रसो न रूप नाकाशादिवेति | 



२४० नयचक्रम् | [ विध्युमयारई 

तस्मात् usd AMSAT तथा प्रकाशते न खत एव, तसादन्यः प्रकाशान्ियम 
इति | एतच्चासन् | तमसोऽपि स्वत प्ृथगपरिसमाप्तरूपत्वात् सखप्रकाशननि- 
यमना[त् ] खयं सक्चप्रकाशनाकाडित्वात् तमस्त्वन्मतेनापरिसमाप्तमेव तमो निय- 
मनापेक्षप्रकाशात्मकसत्तववन् | तद्व्याख्यानस्-तमसो5पि हीत्यादि। तमः सख- 
प्रकाशरुपव्यक्ति सचग्रकाशनग्रतिलब्धतया नियतिः(तिं) कुर्यात् , नाप्रकाशिततया 
निवतिव्यक्तिः( म् )। कि कारणम्? तस्य तथाव्यक्तेः सच्यप्रक्राशनप्रतिलभ्यत्वात् | 
यसात् तथाप्रकाशनं व्यक्तिरिति । इतिश्चव्दस्स हेत्वर्थत्वात् । नियमनयोग्य- 
तया हि तमसः प्रकाशन सत्तस्य व्यक्तिः | सा च प्रकाशात्मकसन्वाचुग्रहाद् भवति, 
नान्यथेति | सच्चाप्रकाशिततमोनियमनापरिसमाप्तरूपर्ख प्रकाशानजुग्रहे सत्यनिय- 
तत्वात् । न च स्ययमनियतं नियमयितुमन्यं समर्थं बन्ध्यापुत्रवत् इत्यत आह- 
अनियतं च कथमन्यनियमने प्रवर्तेतेश्ादिरत उत्तरः प्रागतीतग्रन्धाति- 
देशः । एवं तु नानयोरित्यादिपूर्वात्रपक्षप्रपञ्चात्मको यावन्न परिणामस्य 
तन्रैवोक्तत्वादिति | तथथा- एवं तु नानयोरितरेतराजुग्राहिता उत्थाप्यसा- 
हायकशक्तित्वाद् वाताहतनोद्र्ययत् , ग्लानशिविकावाहकवत् असम्पूर्णशक्तिता 
वा प्रकर्षः अनियत इयर्थः । इति कारणेने(णते)तर न स्यादसम्पूर्णशक्तित्वा- 
दुपहतचीजवत् | असत्कारणादिभ्यश्चान्यतो न तत्खरूपग्रकर्पः | यदा च 
सुदूरमपि गत्वा प्रागवृत्तरसत्कायेत्वं मा भूदिति ग्रकर्प: परिणामादेव, तदा 
परिणामस्यान्यत्र बृत्तस्यापरिणामकत्वात् | युवत्ववन्मात्रवृत्तित्वमेव | नान्यत्र वृत्तो- 
ऽन्यदन्यथा करोति परिणामित्वात्। एवं तहिं पूर्ववदुदाहरणादेवाम्रवृत्त्यात्मकत्वं 
सुखस्यानियतरूपेणाप्रवृस्यात्मकत्वमित्यर्थः | को हि विशेपः तमःप्रवतेनाद् ऋते 
क्षीर-दधिपरिणामकालवत् पूर्वे न प्रवृत्त पश्चाच परबृत्तमिति न,परिणामस्य तत्रैवोक्त- 
लादित्येप ग्रन्थः समानोऽञत्रापि। अत्र(त) उत्तरस्तु ग्रन्थोऽर्थतः समानगमनिकोऽपि 
विशेष्य लिख्यते भावनाथे विशेषणातुस्यरवात् | तयथा- प्रकाशात्मेव तु नियम 
इतरथा स प्रकाशो न संस्तथाऽनियतत्वात् तथा अभूतत्वादिल्यसैवार्थकथन प्राक्तन- 
व्याख्यानवत् | रूपादिस्वरूपनियतार्थप्रकाशनात् प्रकाश; स्यान्नान्यथेति त्वन्मतेन, 
घट-पुरुषवत् | यत्तथा अनियतं तन्न प्रकाशो यथा घटः ger न नियतो घटे च 
पुरुषः | यो यः ग्रकाशः, स तथा नियत एव; यथा रूप-रसादि | लोकप्रतीतो- 
दाहरणमेव घटपटवद् वेति | एवं तावत् प्रकाशस्य रूपान्तरनित्वत्तिरूपं नियममन्त- 
रेण प्रकाशना मावग्रदशेनान्नियमात्मकत्वसुक्तम् | इदानीं य एव नियमः स एव 
प्रकाश इति तयोरनन्यत्वापादनम्-तथानियतत्वात् । तेन प्रकारेण नियत- 
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त्वात् | रूप-[रसप्रकाशनरूपेण रसाद्यात्मनिदच्या प्रकाश्य नियतत्वात् , तथा 
प्रवृत्तत्वादित्यसैवार्थकथर्न इत्ति-नियति-व्यक्तीनामैकाथ्याद् घट-घटस्यात्मवतू | 
यत् तथा नियतं, यत् तथा वृत्त, यत् तथा व्यक्त; तदेव तत्। यथा घट एव घट- 
स्वात्मा | यत् पुनस्तदेव न भवति, न तत् तथा नियत्, तथा V, तथा व्यक्त वा | 
यथा पुरुषः | नियम्य-नियामकत्वान्नोलम्बनपापाणवद् यथा नोः प्रवर्तमानान्निय- 
म्यते लम्बनपापाणेन नियामकेन; तयोआान्यत्वमेवं मत्त्वतमसोरिति | एतच्च न, 
तदात्मन एव, तथानियतत्वात् | तसैवात्मा स एव घाऽऽत्मा स तदात्मा 
TAT प्रकाशात्मनो नियतत्वात्, तसादेव AAT वाऽऽत्मना ग्रकाशात्मन एव 
नियतत्वात् स्व-तमसोभेंदाभावात् नोलम्वनपापाणवद् भेदसाथम्योभावादयुक्तो 
इष्टान्त इति वक्ष्यते | तद्व्याख्यानार्थमाह- सन्निधिमात्रात् पूर्ववदनियम- 
नात्। इह तमः सन्निहितमपि प्राक् सन्निधिमात्रादवानियामक, खयमनियत- 
त्वात् , सत्ताधीननियतित्वात् , किन्तु नियम्यमनियमात् | कस्तहि नियामकः ! 
उच्यते-य एवासो सचस्ात्मग्रकाशः स नियामकः | कथमिति चेदुच्यते- यसात् 
तथानियम्यव्यक्तिखरूपस्तेन प्रकारेण शब्दादिनियति( तं ) नियम्य व्यञ्जनखरूपः, 
स एव प्रकाश एव । कुतः ? । तथा नियमविधिः-तेन हि प्रकारेण नियमस्य 
विधिः। शब्दखरूपेण प्रकाशमानस्य शब्दस्य रूपाद्यनात्मनो नियता प्रकाशमानता 
नियमविधिः | तसात् हेतोः प्रकाश एव नियमः | दृष्टान्त इतरकवेवत्, कुम्भ- 
कारादिवत् । यथा सृद्द्रव्यं पिण्ड-शिवकादिभावेनाभिव्यञ्यमानं तथा तथा 
प्रकाशयता कत्री झुम्भकारेण नियमकारिणा निर्वत्यते नियम्यते नियते रूपेऽ 
स्थाप्यते; नाप्रकाशमानमप्रवर्तमान च सत्कायेचादाभ्युपगमात्, असदकरणादि- 
हेतुसामथ्याच | तसात् स कतो प्रकाशस्यानीयो नियामकः पिण्ड-शिवकादेनिय- 
म(म्योस्य तथा प्रकाशस्तमसः | कुतः? तसोनियमात्मरूपापादनात् | 

gA हि तथा प्रकाशमानेन तमसो नियमरूपमाप(पा)य्यते, सुद इव । तथा 
प्रकाशयता कत्रो झम्भकारेण तदात्मलाभहेतुत्वात् | ततस्त्वदभिमतनियामकत्य- 
विपयेयापत्तिस्तमसो नियम्यत्वात् , सत्ताधीननियतित्वात् , senem नियामक- 
त्वात् पक्षधर्मविपरीतता सत्त्वापाद्यनियमा[त्म]रूपता प्रसक्ता | सत्त्वाप्रका- 

शिते नियमाभावात् । सत्तापादितं हि तमसो नियमात्मरूपं+ तसात् तमोनिय- 

मात्मरूपापादनात् सत्त्वं नियामकम् । इतरतथारूपापादनात् तमोवत् | तमोऽपि हि 

इत्यादि, तमसोऽपि हि नियामकत्वमेव युज्यते त्वन्मते। यदीतरयोः wert 

सोरात्मरूपापादनं कुर्यादन्यथा इतरखरूपापादनाद् ऋते तमः किमन्यत् करोति ¦ । 

तयोहि सच्च-रजसोरात्मरूपापादनमेवात्मरूपमापाद[य ]न्रियामकमित्युच्यते । 
We च० ३१ 



२५२ नथचक्रम् ! [ विध्युभयार; 

यथा तमः Td प्रकाश-प्रदत्यान्सकास्यादनियतया; नच्वरजमोस्तथा नियनवा- 
न्रियामकम् p एवं ARTY ¦ इनग्तथानिःमात्सरूपाएादनाक्षियामकसस्तु को 
दोषः? । त्रं च नाम दम एादघते ! एवं च मच्वम्यवोक्तविथिना नियामक- 
त्वान्नोखानीय नियम्य तम एव uw नियामकम् | लम्बनपापाणस्थानीयं 
quis नियामकं, न नियम्य सात् । कि WRUR ? तथाप्रकाचास्य निय- 
म्यत्वात्। यस्मात तेनोक्तप्रकागेण प्रकाशन नियम्यत्व मोइस्य, तसात् तमसः 
सत्त्वेन नियम्यत्वादित्यर्थः। तसात् प्रकाशाप्रकाशिते तमसो नियत्य (मय) भावात । 
तमसः प्रकाशन तथा नियम्यल्यात् तदात्मन एव [तथा]नियतत्वादिति 
साधूक्तम् | एवं तावत् मच्व-तमसोबेटमभ्युपेत्य विपययापत्त्या नियम्य-नियाम- 
कत्वादित्यस्य हेतोरसिद्विरुका | नव वा सत्त्वव्यतिरिक्त तमोऽभ्युपेम इति | अत 
आइ- तथा प्रकाशानतिरिक्ततत्त्वरूपत्वाद चा नियमस्य | शब्दप्रकारेण 
रूपादिग्रकारेण च यः प्रकाशस्तदनति रिक्ततत्तरूपत्वान्नियमस्याभिव्यक्तः ङुतोऽ- 
नोरुम्बनपापाण मेदसाधम्यंम् ? न नोरना!, कः ? लम्बनपापाणः, तस्य नावो भेदः, 
तत्साधम्यमनोल्म्बनपापाणभेदसाधम्यंम् , तत्तु कुतः सत्त-तमसोभेदसाधम्य ? 
मेदामावादित्यर्थः | ततो दृ्टान्त-दाष्टोन्तिकयोः साथम्यासावादयुक्तमिति वेषम्यं 
द्शयति- भेदे सति लम्ब्नपापाणो नाविलक्षणो नाव प्रवतमानां निरुणद्धीति 
युज्यते, न तु तथा प्रकाशातिरिक्ततखरूपो मोहो नियामकोऽस्य्तयोः शब्दा- 
द्याविभोवमात्रफलत्वादतो न युज्यते | न तदूपत्वमतद्वुत्तित्वादिति चेत् स्यान्म- 
तस्- प्रकाशनमात्र AAA वृत्तिर्नियमन तु तमसः, तसात् सत्तस्यानियमना- 
दतदत्तिताद् वृत्तिभेदाच न नियमनं स्वस्य, तमसश्च न प्रकाशनमित्यस्ति भेद 
इति | एतञ्च न, तमःखनियमवत् तदात्मन एव नियतत्वात्’ | यथा तमसः खो 
नियमः प्रागवृत्तः, पश्चात् खत एव तमःखात्मनः प्रवतमानस्तमसो विना अभूत- 
त्वात् , तदत्यागेन वृत्तेस्तदधीनत्त्रात् S एव तदात्मन एव प्रवृत्तत्वात् ; तथा 
सत्त-ग्रकाश-प्रवृत्यनतिरिक्ततस्वरूपस्तमानियमः सत्वाव्यतिरिक्तः प्रकाशाधीन- 
त्वात् | तदविनाभावात् तदपरित्यागन [ प्रवृत्तेस्तदात्मन एव ] ग्रवृत्तत्वादिति । 

कि चान्यत्- अन्यथा सत्त्वमित्यादि। यदि खत एव नियमो न स्यात्, 
ततोऽन्यथा सच्चं TAIT, प्रकाशो वा प्रकाश एव न स्यात्; तथाऽनियतत्वाद् 
रजोवत् प्रवृत्तिवत् | मूलत एव तदवा प्रकाश इति न स्यादनियतत्वाद् , वन्ध्यापुत्रवत् + 
पुरुषवदित्युक्तत्वादिति | तथाऽन्यथा तु नियल्यमावात् प्रकाशाप्रकाशिते तमसो 
नियत मावादनियतस्य चाभावात् प्रकाश एव नियम इति | 

स्यान्मतस्-- प्रकर्षेण काशन प्रकाशनमित्यादि, यावत् प्रवृत्तिवदिति प्रासङ्गिके 
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तदेव चोद, तत्रोत्तरमपि सत्तस्यापि तमोबदपरिसमापतरूपत्वादित्याधथरविपयीसेन 
यथायोगाक्षरोपन्यासं याबदुत्याप्यसाहायकशक्तित्वाइ वाताहतनौडयवत् , ग्लान- 
शिबिकावाहकवत् , यावद्योपहतवीजवदिति वाच्यय । तसादिदं व्याख्याता 
नियामकाभावस्य चापयप्तत्देनोक्तत्वाद । एवं चेक एव दिनिद्रातखापृरुपत्ववदि- 
त्यादि, यावद् भङ्गचक्रातर्तनमिति SUIS मङ्गचक्रमावत्यं व्याख्येयमिति | तदे- 
वातिदिशति समानत्वात् तत्र तु प्रवृत्तिरेव प्रधानं, ्वृतत्यापत्तिरूपनिरूप्यत्वात् , 
अवृत्तिखात्मवदिति प्रवृत्तिमात्रत्ये ग्रधानभङ्गचक्रकमावतितस् , इह d UTR 
स्थाने नियमं कृत्वा, प्रधानखाने प्रधानमेव च कृत्क भङ्गचक्रावर्तन dE कायम् | 
पुनश्च नियमः स्वात्मेव वा त्रीण्यपीति पुरुपावस्थावद् भङ्गचक्रावर्तन द्वितीयं लिखितं 
यथा तथाऽत्र प्रवृत्तित्रेशुण्यवन्नियमत्रेगुण्यं लिखितं द्रष्टव्यमिति | भङ्गग्रन्थपरि- 
वृत्तिपरिमाणमप्याह- यावत् खुग्वादनन्यद दुःग्वमितीयहुरम् । अत्र तु 
विशेपः | सुखादनन्यो सोह इति प्रतिज्ञा, हेतुरनात्मत्देऽशोवाद्यात्मक- 
त्वादिति | दृष्टान्तः खुग्वखात्मवदिति | इत्यादि साक्षेपपरिहारं पूर्ववदिति | 
अवधारणेन चोक्तसाधनान्तरापद्िप्तान्यत्वो रिपक्षाभावः aaa इत्यादि सर्वा- 
तीतव्याख्यानग्रपश्चातिदेशः तद्व्याख्यानोपायदिम्मात्रप्रदशनं चेतत् प्रबृत्ति- 
स्थाने नियमं क्त्वेति | 

न चापीदमेकत एव तत्त्वमियादीत्युत्तरस्य विकल्पोस्थापनग्रन्थस्य स- 
म्वन्धः। सुखात् दुःख-मोहयोर[न]न्यत्वं qune , तत्त्वानेकतः सामान्य-चिशप- 
भावात् | सामान्य-विशेषभेदभावाद् यथा वृक्ष इति सामान्यम्, कदम्ब इति 
विशेषः | यथाऽञत्र कदम्वो नियमाद् वृक्षो TAG स्यात् कदम्योऽन्यो वेखनेकत- 
स्तत्वम् | तथा यदि सामान्य-विशेषभावः स्यात् , Bleed एव तस्तम्, न तु 
तथेह सुख-दुःख-मोहानां सामान्य-विशेपभावोऽस्तीति । किन्तूभयतोऽनन्यत्वाद- 
भिन्नत्वादेकत्वादित्यादिना सन्त-रजस्तमसामेकत्वापादनाथ पूर्ववत् सर्वमेव प्रक्रम- 
Wer स एव तथैव ग्रन्थः प्रवृत्त्या ग्रकाशविरोषितया मोइविशेषितया नेयस्तथा 
च भाष्य एव सुलिखितत्वान्न वित्रियते। सन्चिहिता पत्तिभवन-सत्तार्थत्व- 
maari स्यादिति | अत्र तु Rupe- आपत्तिमवर्न सन्निविभवनाविनाभावे 
युज्यते, नान्यथा यदि azur बीजे न सन्निहितं ततोऽङ्करस्यासत््ताधापत्तिः 
स्थात् | सत् कार्य कारणे चेति fied च मवनसेवमेव युज्येत आपत्त्यनापत्ति- 
भेदामेदादिति | शेष पूर्ववत् | सत्त्वेन तमसा च सह भावनायां कृतायां पुनश्च 
तथेव तमसोऽपि सत्वेन रजसा [च] तद्देव भावनाग्रन्थो निरवेदोषो लिखित 

LRE भ। PNT प। ३ सहितंभ। ४ "रविदे" प! 



२४४ सयचक्रम् । | विध्युअयार; 

आचार्यणवेति न Rara?) स एवानुमर्तव्यः । मवेत्र च ANAN । 
प्रवत्ये-प्रवर्नकत्वाद पलुव-पवनवन्नेति चेन्न तदात्मन एवेत्यादि, तदेव सक्त-रजः 
मंयोगेऽपि प्रकाशार्थ(थि-प्रकाशभेदा[ त ] नर्तकी-नत्तकाचायेचन्नेति चेन्न । तया- 
(apa एवेत्यादि | मस्व-रजः-संयोगे सच्च-तमः up च नालम्बनपाषाणवन्नेति 

तदात्मन एवेत्यादि | सच-तमःसंयोगे रञञस्तमः-संयोगे च तत्र प्रकाशन- 
ग्रव्तन-नियर्मान |वचनानि च यथोपपत्ति योज्यानि | कुतोऽपछव-पवनभेदसाथ- 

म्?, कुतोऽनर्तकी-नर्तकाचायमदसाथम्यम्?, ङुतोऽनो-लम्बनपाषाणभेदसाध- 
eqq? इति चोपनयेषु इयं ठय.द्वयोदयोगुणयोः सम्भवित्वाच्चोदयित्वा परिहाय 
मिति | एवं [च] तावत् सुख-दुःख-मोहानां प्रकाश-ग्रवृत्ति-नियमात्मकानामनन्य- 
त्वात् 'एकात्मकेककारणपूर्वकत्वम्' इति साध्वभ्यधामेति । 
gi त्वनम्युपगम इदं निरूप्यमित्यादि | एवमेकात्मकेककारणानभ्युपगमे 

सांख्येरिद निरूप्यं कतमत्? यत्तड्धिद्दात्मकरत्व परिगृह्य प्रयुक्ते कार्य कारणम- 
पीसमिहितम- असि ग्रधानं भेदानां कार्य-कारणभावादाध्यात्मिकानां वाक्या- 
(बाह्या)नां च भेदानां कार्य-कारणभावो दष्टः | आध्यात्मिकानां कार्यात्मकानां 
वक्ष्यामः सत्त्व-रजस्तमांसि त्रीणि शब्दाद्यात्ममिव्येवतिष्ठमानानि परस्पराथे 
कुर्वन्ति' इत्येवमादि । एतत् कथं निरूप्यते ? वक्ष्यमाणेषु विचारविकल्पेषु यथा 
यथोच्यते, तथा तथाऽ्चुपपत्तिरि(रे)वेति | इतिशब्दस्य] हेत्वर्थत्वान्िरूपणाभाव 
एवेत्यभिप्रायः | तद्विचारोदेशाथं साधनमाह- 

अनेकात्मकत्वकारणकल्पना SEDE एव सम्भाव्यविकल्पानु- 
पपन्नार्थत्वात्। अनुपपन्नसम्भाव्यविकरपाथत्वादित्यथः | येऽत्र सम्भाव्यन्ते 
विक्पास्तेऽनुपपन्नाथा इति वक्ष्यति} तसादयमसद्वाद एव। इष्टान्तः- तदु'क्त- 
सत्यत्वानुपपन्नार्थ-सर्वोक्ता्तत्वपक्षवत्। तेनेवोक्तस्तदुक्तः सर्वमनृत- 
मिति पक्षः, स एवोक्तस्तदुक्तो वा, असो सल्बश्रेन्न ae सवञ्चुक्तमनृतम् , अस्य 
सत्यत्वात् , पू(स)वोक्तान्तःपातित्वाञ्च | अथासत्यमिदस् , न तहिं सर्वस्सोक्तस्या- 
[उतत्वमनेना]नृतेन प्रतिपाद्यतेऽस्यानृतस्याप्रमाणत्वादित्युभयथाऽप्यसद्वादस्तृतीय- 
विकर्पाभावाच | तथेयमपि त्रिगुणमेकं कारणमिलनेकात्मकेककारणकल्पना- 
[ऽ]सद्वाद इति। तत् पुनः कतमद् वचनमिति? तत् प्रदशयन्नाह- 

यदुच्यते - सत्त-रजसमांसीत्युदेशवाक्यं यावत् WERDE def निर्देश- 
वाक्यं च सर्म शब्दकायमित्यादि यावत् प्रवृत्ति प्रज्यापयतीति | एतदसद्वाद- 
धर्मेण पक्षीकृतं वाक्यम् | अत्र च इयं सम्भाव्यते तृतीयामावात् , तदशेयति- 

१ प्रलाख्या? प् । 



सतत््व-रजस्तमसां प्रकाशात्मकताविचारः] न्याचारामादुसारिण्यढङ्कतम् ! २४५ 

प्रकाशात्मकेनेलादि, यावत् प्रख्याप्यते इत्ययमेको विकरपः, सच प्रका- 
IRAE सत तदात्मकयोरव रजस्तमसोः शब्दात्मना व्यवखानेनेति खर्य शद 
त्मना व्यवतिष्ठमान तनात्मनोपकुवत तयोः शब्दात्स मावाय ERG प्रख्याप्यते | 
का सा भवचिः  व्यक्तिरित्यथत्र थन REND प्रस्यापयय्तीदतदेव स्फुटीकते- 
कामः प्रवृत्तिः प्रख्पाप्यत इति विभक्तिविषयांसेन विद्वणोत्याख्यातेनाभिहित- 
कर्मकत्वात | TATA एप प्रथसः Wu pue: | 

द्वितीयस्तु [३काशात्मकयाः,] उताग्रक्शात्मकयोरिति रजस्तमसोरप्रकाशा- 
त्मकयोवा तत् सच्चे शब्दकाय प्रख्याय शब्दात्मक्ष व्यवतिष्ठमानं इब्दात्ममावाय 
प्रवृत्ति ख्यापयतीति प्रश्न; | प्रकाशात्मकयोरित्येप ARAT न घटत एव, सत्त्व- 
रजस्तमसां जात्यन्तरत्वाभ्युपगमात् प्रकाश-४वत्ति-नियमकायंत्वभेदात् सुख-दुःख- 
मोहात्मकभेदाच रजस्तमसी न ग्रकाशात्यके इति | 

अत्रोच्यते-- यद्यप्रकारोत्यादि, यावद् रजस्तमसी इवेति | यद्यप्रकाशा- 
त्मके रजस्तमसी शब्दात्मभावाय प्रख्याप्येते ततस्तद्वत् सत्त्वं पुरुषस्यापि ताहि 
शब्दात्मभावाय प्रवृत्ति प्रझ्यापयिष्यति | तदथविवरणम्~ शब्दत्वायन प्रवर्त- 
यिष्यति, शब्दत्वपरिणामेनव(न) परिण[म ]विप्यतीत्यर्थः । सच्वेन शब्दकाये- 
ग्रझ्यातिना शब्दात्मना व्यवतिष्ठमानेन पुरुपः शब्दात्मभावाय प्रवत्यतेऽभि 
व्यज्यते व्यवस्थाप्यते च । अग्नकाशात्मकत्वात् | यद् यदप्रकाञ्ञात्मकं तत् तत् 
सत्वेन शब्दकायेग्रख्यातिना [शब्दात्मना व्यवतिएमानेन] शब्दात्मभावाय 
प्रवत्य [व्य]ङ्यं व्यवस्थाप्यं च दष्टं यथा रजस्तमश्च वियक्षाभावाद् व्याइत्तिवाच्यो 
(च्ये)। तत्साथनव्या[ख्या |नद्वारण साधनान्तरोपन्यासद्वारेण वा ग्रन्थः अप्रका- 
झात्मकेनेत्यादिः, यावद् रजस्तमोभ्यामिवेति | अपिशब्दाद् रजस्तमो भ्यामपि, 
तेनापि च पुरुषेणाग्रकाश्ात्मकेन शब्दभावाय प्रवर्तितव्यं, प्रकाशितव्यं, व्यव- 
स्थातव्यमित्येते प्रवृत्ति-प्रकाश-नियमाः पुरुपकाया; स्युः | स प्रवर्तते, प्रकाशते, 
व्यवतिष्ठते परिणमतीत्यर्थः। कुतः? प्रकाशकोपपत्तः तस्याप्रकाशकत्वे सत्युपपन्न- 
प्रकाशकारकत्वादित्यर्थः | यद् यदप्रकाशक्त्वे सत्युपयन्नग्रकाशकारकं तेन तेन 
शब्दभावाय प्रकाशितव्यं, ग्रवतितव्य, व्यवस्थातव्यस् | यथा रजसा तमसा च | 
अथवा रजस्तमश्च यथा ग्रवतंत इत्यादि यथाभिव्यक्ताथानुरूपं व्याख्यातव्यमिति | 

एतस्य साधनस्यानेकान्तिकत्वोङ्धावनार्थं साधनद्वारेण परमतमाशङ्ाह- T- 
(अ)थोच्येत-- अप्रकारात्वान्नेकान्त इत्यादि, सोपसंहारहेतुकप्रकाशना- 
प्रकाञ्ञनसाधने यावत् प्रकाशे इति । अम्रकाशत्वान्नेकान्तः शक्यते कतुमित्ययं 
हेतुने शक्य मे(ऐ)कान्तिकः कतुं, यसाच्छक्यते वक्तुमित्थमपि- पुरुषः wem. 



२४६ PUER ¦ [ Aegna; 

ग्रकाशते न व्यज्यत इति । करात् ? अग्रकाळकत्व सन्निहित्कराशकारकलान | 
यदप्रकाशकत्व सनिहितप्रकाशकारकं तदप्रकाशमान. CUL | यथा प्रदीपेनेव 

वियत्। रजस्तमसी चानि]प्रकाइय शे) ते अप्रकाशकन्दात् ग्रदीपेनेव प्रथिवीत्यतत्पूवण 
साधनेन व्याख्याताथ मत्-सन्रिहिनप्रकाशकारकत्वादिति न विशेष्यत | यथा च 
वियत्-प्रथिव्योसप्रकाशत्दसासान्ये सत्यव कारकसान्निध्येऽपि प्रकाशाग्रकाशो 
दृष्टो; एवं पुरुषस्याग्रकाशात्मकत्वऽप्यप्रकादातव रजस्तमसो!, सच्चख प्रकाशते- 
वेति विशेपोऽस्त्विति | 

अत्रोच्यते-- एवं तावद् विकल्पसमचातित्वादडुत्तरमेव प्रयत्मानन्तरीयकत्वे 
सत्ये मूतामू्तत्वादिविशेपत्रह् घट-शब्दयोःनि्यो नित्यश्चेति विशेपः स्यादिति 
वचनवत् | किं चान्यत्- एतदपि च नेव वियतोऽप्रकाशकत्वम् | त्वन्मलेनव 
शुब्दात्मना प्रकाशमानत्वादस्ति | यदापि च रूपविषयाप्रकाशन पृथिव्यादिष्वृतदपि 
च नवाप्रकाशनं घटते यस्माद् रूपादीत्यादि, यावत् नाधकाशत्वे प्रकाशन- 
मिति | यसादिति हेतुवेक्ष्यमाणार्था, नाप्रकाशन घटत इति साध्यम् | रूपादि 
रिति- रूप-रस-गन्धास्तेजोऽम्भो-भूमिषुः तेभ्यः पृथग्भृतावाकाशानिलो शब्द 
स्पशीत्मको रूपादिपृथग्यूताभ्यामेच वा ताभ्यां पृथग्भूता विपरिणतिर्येपाँ तेषु 
रूपादिएथग्भूत-एथगविपरिणतिघु प्रथिव्यादिषु प्रथिव्यबादिषु तेजोरहितेषु 
विद्यमानः प्रकाशकत्वप्रकाशः खगतो5तो विपरिणतस्तिरो भूतः , किन्तु प्रकाश्य- 
प्रकाशोऽस्त्याविभूतत्वादतस्तेपां प्रकाइयतेव, कचिदत्यन्तमतिरोभूतत्वादू वज्रा- 
(ज्ञा)दिषु प्रकाशकता च दृश्यत एव | तसात् खरएथिव्यादिपु प्रकाशता खगत- 
प्रकाशविपरिणामादू विद्यमानप्रकाशकतंव | बोध्य-वोधकमनुष्यप्रकाइय-ग्रकाश- 
कत्ववत् | ज्ञानखभाव एव हि मनुष्यः प्रकाशात्मा प्रकाइयो बोध्यो वोधकश्च 
इष्टः, न ङुड्यादिरचेतनः; तथा प्रथिव्यादय। | मनुष्यग्रहणमस्येव रथ्या- 
पुरुषस्योदाहायेत्वात् । 

स्यान्मतम्- बोधक-वोध्ययोर्हेतु-हेतुमङ्भावान्नो भयोरुभयधर्मतेति दषटान्त-दाष्टो- 
न्तिकवेषम्यमिति, एतश्चायुक्तम् । यसाद्वेतुमत््वेऽपि तयोः सरि-शिष्ययोद्वयोरपि 
प्रत्येकं नाप्रकाशत्वे प्रकाशनमिति | तस्मान्न वियत्-एथिव्योरपि ग्रकाशकत्वसा- 
म्याद् दृष्टान्ताभावे पुरुषस्य रजस्तमसोश्च विशेषोपपादनासिद्विः । अथापि त्वदनु- 
वृत्या वियत्-प॒थिवीविशेपोपपत्तिमञ्युपेम;, पुरुषस्याप्रकाशत्वे सत्यप्रवर्तनादि, 
रजस्तमसोशच प्रचर्तनादि, तथापि ते वियत्-एथिवीविशेषोपपत्तिवञ्च त एव प्रतते 
रजस्तमसी, न पुरुष इत्यस्तु नाम, नेवास्तीत्यभिप्रायः। किं त्वयमन्यस्ते दोषोऽनिष्ट 
आपद्यते- प्रकाशात्मके तहि रजस्तमसी सस्व-विलक्षणे न भवत इत्यर्थः | कुतः 
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शब्दात्मभावाय प्रवृत्तः, सच्चवत | यच्छन्दा[त्म]मावाय ग्रवर्तते, Serene 
दष्टं, यथा सम् p वधम्यण एरुपवठिति | यत् ग्रकाशात्मक न भवति, न हि 
तच्छव्दात्मभावाय ग्रवतते, यथा तत्र पुरुष इति । 

कि चान्यत्- असत्कायवादिना(ता)ऽसयन्तानिद्टा प्रसक्ता, एवमनभ्युपगम इति 
TG | सा चासत्क्रायवादिताऽतिस्फुटंव । कथम् ३ सच्चे अरृत्ति-नियमयोरभूतयोः 
शब्दात्मव्यवस्थानवचनादभ्युपगसात् AIA काय प्रकाश TG, न प्रवृत्ति 
नियमो जात्यन्तरभूतरजस्तमस्कायत्वात् । तो तत्रासन्तो पुनस्तस्य कायोवभ्युप- 
गतो | कुतः ? व्यवखानबचनात् । सर्च झब्दकाद'त्रख्याय शब्दान्मना व्यवतिष्ठ- 
मानमिति घुत्रताऽभ्युपगमादितीति। तदा यदि तत् सच्वसप्रदृत्तमनियतं वा पूर्व- 
वदप्रवृत्तत्वादनियतत्वाच्च तयोस्तथारूपां शब्दात्मिका [प्रवृत्ति] न प्रख्यापयत्नेव 
स्याद् वन्ध्यापुत्रतदित्युक्तत्वात् | व्यवखानख च प्रकाश-प्रवृत्ति-नियमात्मकस्य 
प्रामसतः सच्चविषयस्यारम्भावस्थायां साम्यावस्थाविलक्षणायामभ्युपग्रतत्वादसतोः 
प्रवृत्तिनियमयोः सत्ताभ्दुपगमादतिस्फुटः(टा) 

किं चान्यत्- रजस्तशसो रित्यादि, यावद् प्रकारः नस्थाभ्युपगमादिति । 
असत्कायवादिताऽतिस्फुटवेति वतत | TAAL सच्त अकायात्म-व्यवथानोपकार- 
वाक्ये रजस्तमसोः शब्दभावाय ग्रवृत्ति ग्रस्यापयतीति वचनात् तयो रजसि तमसि 
च प्रागसतः प्रकाशस्य जात्यन्तरकायंभूतस्य तदानीं ग्रल्यापनादमतोऽसिव्यक्ति- 
रुत्पत्तिवोऽभ्युपगता | यदि ते रजस्तमसी तथा प्रतिपद्येते व्यवतिएते प्रव्तत वा, 
ततः सत्वेन प्रकाशितं न स्थादाचार्यणेव नतक्याः प्रागप्रतिपन्नाया अप्रवृत्ताया 
अव्यचतिष्ठमानायाः | तस्मात् ग्रकाशोऽपि तयोः प्रागसन् पश्चाद्या(ज्जा)त इत्य- 
सत्कायवादिता | 

सेदानीं वेशेषिकासत्कायेवादितया तुस्येति भाव्यते- एथग्भूततत्त्वेत्यादि | 
पृथग्भूतं TEAL करयं FETT यस्य स PIAS गुणः स एवाश्रयः कारणं 
च तसिंस्तसिन् गुण awa रजसि [तमसि] च चंशायिककल्पितपटादिकायस्य च 
तन्त्वादिषु परस्परसंयोगापेक्षेष्वसतो भवनवत् प्रकाश-प्रदत्ति-नियमानां कायाणां 
सच्चे प्रब्त्तिनियमयोरसतोः प्रकाश-नियमयाश्च रजसि [प्रवृत्ति-]प्रकाशयोश्च तम- 
स्यसतां परस्परापेक्षप्रवृत्तिषु सक्तादिपूत्पत्तिमेवनशुक्तं भवति । प्रागसन्तः प्रकाश- 
ग्रवृत्तिनियमाः शब्दाद्यारम्भकाल उत्पन्ना इति प्रतिपद्यस्या(ख)पृथग्भूततत््वक- 
(का)रणाश्रयामिव्यक्तः वेशेषिकामिमततन्त्वाश्रयपटवत् | 

किं arag- तेयथाखमित्यादि | वशेषिकाभिमतकायादप्येतत् पापीयो 
शआन्तिमात्रत्वात् | उक्तन्यायेन ते सखादिचु प्रकाशादयः कारणोष्वसन्तः; यथास 
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योज्य;(यः) खो पदास प्रकाळ AW नःलि, YAT gea एवमितराधपीति । 
तेरकारणनाड्िः प्रका faui पास्शाअ्रयणेन . व्यक्ता LED नियत चं 
यत् कार्य Bie झब्दादि ae aad, द परमार्थतोऽभ्तीत्या- 
THY | त्दटुक्छहेटुसानथ्यादेव नन्मयाऽञव्यन्वादमदात्म्ं दि दत् त्वयेचोक्त 
R- "p यन्मयरारव्ध, तदात्मक तह” इति शब्दादीनां एुखादात्मकत्व शब्दा- 
दयारव्धानां भूतानां, भूतारव्धानां च शरीशादि-घटादीनाम् , तसाद वयमापि तथेत 
जूमः-'शब्दादि असदात्मक्रस्, ठन्मयेरारव्धत्वात् , कापासिकतन्त्वारब्धपट- 
कार्पासिकत्ववत् | यथा कार्पासिकैस्तन्तुमिरारब्धः पटः कापासिङ इत्युच्यते} तथा 
शब्दाद्यसन्मयं तन्मयत्रकाशाद्यारव्धत्वादिति | तन्मयतन्सय चेति। यदपि च 
भूतादि, शरीरादि, घटादि, सर्वमसदात्मर्क; तन्मयं तन्मयारव्धत्वात् , कापोसिकः 
पटकुटेरपि कापासिकत्ववदिति तच्छासत्रप्रसिद्धमेवोदाहरणं रूपादि-सुखादि 
मयत्ववदिति शब्दस्यासन्मयत्वे साध्ये रूपादि-सुखादिमयलरघुदाइरणस् | रूपा- 
दीनामपि तथेवासन्मयत्वं शब्दादि-सुझादिमयत्वदृष्टान्तेनापा्यमिति | 

अथोच्येत- एवमेव तत्कारणत्वस् । तेपां सत्तादीनां कारणत्व मेव]मेव 
युज्यते, [तत्र च] तेषु सत्वादिपु कारणेषु शब्दादिकायेसत्त्मेवमेव युञ्यते प्रतिख 
ग्रकाशादिकायोणा शुक्क-रक्त-कृष्णतन्त्वात्मि[काया TAL: | कायायास्तन्तुकारणत्व- 
वद् यथा प्रत्येक शुछ्ादिशुणास्तन्तवख्रयोऽपि त्रिशुणामेकां [रज्जमा]रभमाणाः 
कारणत्वं नातिवर्तन्ते [त]तखेपु सत एव त्रेगुण्यस्याविमावाद् रजोः सत्कायत्वं, 
तथा सस्वादिकारणत्वं शव्दादिसत्कायंता चेति | 

अत्रोच्यते- न त्वेवमित्यादि[यावत् सत्त्वस्वात्मवदि]ति | एवमेवेति यदे- 
[तद्वचन] तस्य इयी गतिः | यद्वाउस्सदुक्तवद एकात्मकं कारणमनेकाकारवि 
परिवृत्ति पुरुपवदित्यभ्युपगमादिति | तदशेयति सकारणं यथाञ्सदुक्तवद् वेकत्वं 
रजसस्तमसी अपि सत्त्वमेव | प्रकाशकारणत्वं च तयोथथा प्राग्व्याख्यातं 
सिद्धम् । अत एव तस्यां गतो दोषः स एव पुरुपाद्यन्यतमेककारणवादाम्युपगम 
इति | अथ त्वन्मतेन जायन्तरसुखादित्रयकारणतदात्मककायाम्युपगमे [नवमे ]- 
वेत्येषा गतिरिति | 

इतर आह- “एषा गतिरस्तु, को दोषः £ इति | 
अत्र दोषकुतूहलं चेद् qu:- सर्वव्यक्तव्यापि चेत्यादि। तदेव quesn- 

त्वमित्थं भावनान्तरेणापाधते- सर्वव्यक्तं शब्दादि तन्तु-पटादि वा व्यापितु 
शीलमस तद्सत्कायत्वम् सर्वच्यक्तव्यापि | कसाद्वेतोः? प्रतिशुणं प्रकाशा- 
द्योद्वेयोः कार्यात्मनोः पाग भूतत्वात्। गुणं गुणं [प्रति] प्रतिगुण, सच्चे 
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दयोः [परदत्ति-नियमयोः] आगभूतत्वादेव कार्यात्मनोः,, तथा रजसि प्रकाश- 
नियमयोः, तमसि प्रका श:प्रधरच्यो कायात्मनोरभ् तत्वादन्यशुणकारण-कायात्मना 
मन्यत्रा[भि]व्यक्तिः प्रवृत्ति-निय ति-कायोणामसताष्ट तत्तेव्यंवस्थानवचनात , T- 
ख्यापनवचनाचा भ्युपग॒तत्वात्। तस्माद् वेशेपि[क|काथेवदपरकायेत्वस | 

न केवर्ल वेशेषिकवदेव, कि तहि! बौद्धवद् वा असकार्यत्वम् wh 
वेशेपिकासत्कायतुल्य[त्वं] तदसत्कार्यत्वस्य कारणे; सह ATT कालं तिष्ठत इति 
तरिष्टत्वादिद बोद्वासत्कायेत्वतुङ्यसेव ते Su । कुतः ! तथाभूतवस्तुनिसू- 
लोत्पत्तित्वात् | तेन प्रकारण भूते वस्तु शब्दो*रुपमिल दिना तथाभूतवस्तुनो 
निमूला उत्पत्तिसद्भावात् तथाभूतवस्तुनिमूलोत्यत्तित्यात् | किमर्थं पुननिमूलोत्प- 
त्तित्वादिति Re तथाभूतवस्तुग्रहणस्? दृष्टाल्तदयेनाधंडयम्ररशेनार्थम् | तद्यथा- 
द्वितीयक्षणप(घ)टत्। यथा क्षणः क्षणान्तरेऽलुत्पन्न VT पूर्वा निरुध्यते 
उत्तरश्च तदनन्तरयुत्पद्ते fede: | नामोन्नामौ तुलान्तरयोिवेतयुक्तत्वात् | तत्स- 
हचरित च घटादिवस्तु पूर्वस्मिन् निरुद्धे पाथासस्य पाश्रालसो(स्यो)त्पादाम्युपग- 
मान्निमूलोत्पत्ये चेत् (वेति) पुरुषदशान्तः | साध्यं चोमयं, तत्साधम्योदिदिमपि 
सचादि ग्रकाशादि कार्य, शब्दादि सांख्या[मत]मिति योज्यम् । तसान्निमूलो 
त्पत्तिः साथम्यांद् बोद्धासत्कायवादतुल्यतेति | 

एवं प्रकाशाद्यसत्क्ार्यत्वे [सिदे] सर्वव्यक्तासत्कायतसाधना[मासत्कायोः 
शब्दादयः कारणस्वात् यदू यत् कारणं तत् तदसत्कार्य wy, अन्यशुणात्म- 
कखुखप्रद्चच्यादिवत_। अन्यो गुणः सचाद् We, तस्यात्भा सुखं, तच खय 
साम्यावखायामेकप्रकाशात्मकायसपि सञ्जालन्तररजस्काय प्रञग्यात्मकमारम्भाव- 
स्थायामिष्टम् | त्यात्मकशब्दाद्यात्मग्यवस्थानवचनात | तथा नियमात्मकमपि 
आदिग्रहणादतः [सु]खं सतवगुण प्रागसत्मरतृत्तिनियम काये पश्चात् तत्कायं इष्ट 
कारण च तत्त(ड)च्छब्दादयोऽसत्कायाः कारणतां च बिभ्रतीति । एवमन्यशुण- 
दुःखप्रकाशनियमवत् , अन्यगुणमोइप्रकाशप्रवत्तिवदिल्येकेकमेव TUR कृत्वा 
योज्यम् | एतसार्थस्य स्फुटीकरणार्थमाह-- इतराहुपकूलाविद्यमानप्रका- 
शादितरयसुखादिकारणाचदिति । इतरेण रजसा तमप चानुपकृतां प्राग- 
सन्तो [प्रवृत्ति-नियमो । पश्चात् तदुपकारजनिदो सुखे कारणे LET । आदिग्रहणादेवं 
दुःखे प्रकाश-नियमावितरानुपकृतो आगसन्तो] पथात् तदुपकारजों | तथा मोहे- 
ऽपीति | येव नेष्यते ततः प्रस्ेकमितराजुयक तविद्रआनप्रकाशादित्रयखकायो 
वा सुखादयः कारणत्वात् शब्दादिवत् तन्त्वादिवद् वेति | सक्षन्दादेकस्यच सत्वः 
गुणस्य त्रयोऽपि अकाशादय आत्मीया एवं कायास्तथेतरयोञ्जति पुरुषादिवाद एवष 
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संज्ञामात्रविग्रतियत्तरिति | एवं ताददप्रकाशात्मकयो रजस्तमसोः शब्दात्मना व्यव- 
तिष्टमानन तत्यख्यातिना सेन ते [तदात्मप्रख्यापने| दोषा उक्ताः | यदि चेव 
सत्कायवादस्योत्खातमूलत्वप्रसङ्गभयादसत्क्रायवादस्य [अ्रतिष्ठितमूलत्वप्रसड्न्भयात् 
नेप्यतेञ्य विकल्पोडप्रकाशात्मकथोरिति । ततः प्रकाश्ञात्मक्रयोरित्यस्तु, 
तत्रापि च दोषं वक्तुकाम इद्माह-- 

अथ प्रकाशात्मकयोरित्यादि, यावन्नेष्यत इति गतार्थम् | ततो यथ- 
वेत्यादि, दृष्टान्तमेव तावत् प्रक्रिया-ग्रसिद्भयुपवर्णयति | कारणे कायस्य] सचाद् 
घटेनव घटः क्रियत इति | सृत्पिण्डघरेनोध्वग्रीव-कुण्डलोष्ठ-पथुङुक्षि-बु्चादिधटः 
क्रियते ग्रकाइयते, करोतेः प्रकाशार्थत्वात् $ यथा पृष्टं कुरु, पादो कुरु}; TT करणं 
विमलीकरणं प्रकाशनमित्यर्थः । कारणे कायस्य सत एव प्रकाशनात् | सपेस्फटा- 
[टो]पमुकुळत्ववव दीधेकुण्डलकीमाव[व]त्, तत्र यथा सर्पेणेव सपेः क्रियते 
तथहापि घटेनव मृदा घटः एथुङुक्ष्याचाकाराः(रः) क्रियन्त(ति), अत्यन्तभिन्नेना- 
न्येनान्यस्याकारणात् | 

किं चान्यत्, तदात्मव्यक्तिप्रतिनियतखसाधनकमसमावेचात् 
धरात्मत्वस्य व्यक्तिः प्रागनुपलभ्यस्य पश्चादुपलब्धिः सा प्रतिनियतानामात्मीयानां 
कुलाल-दण्डादीनां HAS च कालाख्यसाधनत्वात् पिण्ड-शिवकादि भावेषु यथा- 
TS व्याग्रियमाणानां क्रमेण व्यापारादित्यर्थः। तद् दशयति- कारणघटेन काये- 
घटोऽभिव्यज्यत इति | कथं व्यज्यते? इति चेदुच्यते- तथोक्त(तथाभूतव्यक्ति 
शक्ति)स्थूलतापत््या, एथक(थु)कुक्ष्यादिप्रकारेण व्यक्तिशक्तिरस्य(स्यां) «(sp 
TRAM द्रक्ष्मावानादुत्तरकालं देश-कालाचवबन्धापगमात् स्थूलतापत्त्या 
इन्द्रयग्राह्मतया निर्मज्येदर्पणखरूपोपलड्धिवत् कमेव सद् वस्तु कते भवति, मद 
एव घटत्वात् | wea हि घटो भवति | घटमात्मानमात्मनोऽ्चस्थान्तरमात्रावि 
शिष्टमवसान्तरमात्रविश्चिष्टेन करोति कतुरेव कत[मे]त्वाभ्युपगमात् । कुलाल- 
दण्डादीनां तहि साधनस्वाभावः, खयमेव सृदः कते-कर्मत्वाभ्युपगमात् | घट- 
सवेति चेत्, न, अत एव तत्साधनत्वात् | वीरणादितोऽकरणात् | असदकरणादि 
हेतुभ्यो मृच्चेव सन्तं घरं कुलाल-चक्र-दण्डादयोऽभिव्यञ्जयन्तः कते-करण-सम्म्रदा- 
नापादानाधिकरणादिभाव प्रतिलभन्ते तद्विषयमेव, न वीरणादिविषय, न तन्त्वादि- 
विषयं, तदात्मगतव्यक्तिशक्तिप्रतिनियतखसाथनक्रमसमावेशादेव | तानि च कार- 
णानि परस्परोपजनितकायंसाथनशक्तीन्येकप्रबद्धेन ग्रवर्तमानानि कारणानी (काणी)- 
त्युच्यन्ते, नान्यविषयाणि | तसात् कुला[ला]दीनामपि तथैव कतृत्बादिमावो 
पपत्तेः | 'घटेनेव घटः क्रियते’ इति साधृक्तम् | 



घ्रकादन्प्रवृत्ति-नियसाभेद-विचारः] न्यायागमाचुसारिण्यलङ्तम् । २५१ 

एच दष्टान्तमात्मनवात्मानं प्रकाशयति करोतीति प्रतिपाद्य दाट्टोन्तिक प्रति- 
पादयति तथेव सत्त्वेनेत्यादि | यथा कारणे कायस्य सस्वाद् "XH घ 
क्रियत इत्युक्तम् , तथा कारणे कायस्य [मत्तात्] सत्वेन सुख-प्रकाशादिकारणा- 
त्मना तदात्मक सच्चमेव प्रकाइयते सृद्घटातरस्थावतू , तदशयति- शव्दादिप्रका- 
शेनापृथगभूतम्रकाशादितच्वम् | कि तत्? आकाशादि | रूपायपथग्भूततत्तवाया 
मृदो घटे तदएथम्धूततस्व-घटादिग्रकाशवत् | ग्रकाशापृथग्भृतेन प्रकाशापृथग्भूत- 
तस्व प्रकाश्यत इत्यथः | ग्रकाशाणथग्भूतावेव प्रवृत्ति-नियमावपीति। तदशेयति- 
शब्दादिम्रबृ्या शब्दादिनियमेन तदप्याकाशादि । यथा प्रकाशाएथग्भावात् 
ग्रकाञ्यते, तथा प्रवत्येते, नियम्यते चेति। तद् विस्तरण पयायशव्दान्वाख्या- 
नेन भावयति- 

अएथग्भूततत्त्वेनेयादि | अए्थग्भूततत्वत्वादेव तेन AAA ग्रकारेन T- 
त्तिसच्वेनेते(ति) प्रकाश-प्रवृच्योरेंक्य दशयति । एवकारेणावधारणार्थेन | ततः 
पृथग्भूताथोमावं च दशयति | अत एव चाह-अनपेक्ष्य(क्ष)या खशकत्या | ATM 
भवति ग्रकाशनाएृथगभूतत्वेनासच्वेनस्यादिपयाया(य)स्तदुक्तं भवति । प्रवृत्ति- 
GT TIT खश(व्य)क्या व्यक्तिराविभावों जनी प्रादुभावे, प्रादुः ग्राकाञ्ये 
प्रकाशो जन्माभिव्यक्तिरित्यनथोन्तरम् । प्रकाञ्ञात्मयोरेव [रजस्तमसो रिति वच- 
नादप्रथग्भूत॑ तत्त्वे प्रकाशादीनामथान्तरं(र)निरपक्षमिति । यथा प्रकाश एव 
ग्रवृत्तिरिति दर्शितं, तथा ग्रबृत्तिरेव] प्रकाश इति दशेयति- आविभावेन प्रवृत्त्या 
अवृत्तिसचेन प्रबृत्तिसस्वमेवानपेक्ष्या(क्षा) खब्यक्तिः खतः पृथग्धूतप्रकाशनियमा- 
नपेक्षा खात्माभिव्यक्तिरित्यर्थः | तत्पयायकथनमाविमावः प्रवृत्तिरिति । 

तथा नियमसत्त्वेनानपेक्षेणेत्यादिना ग्रन्थेन ग्रकाश-त्रबृस्यनथान्तरभूतो 
नियम एव सर्च wad आह--- खदाक्त्याविभोवेन स्रनियत्या। का च 
सा नियमसच्चमेवानपेक्षा खव्यक्तिः £ पूर्ववत् । खम्रवृत्तिः खनियम इत्येकार्थ 
इति प्रायुपपादितत्वात् । प्रकाश एव प्रवृत्तिनियमथ, यसात् ग्रकाशमानः अवर्तते 
नियतश्चार्थ इति | एवं अवृत्तिरेवेतरदय, qaa प्रवर्तमानं रकाशते [नियतं] च । 
नियम एवेतरद्वयम् , नियतो ह्यर्थः प्रकाशते अवर्तते तसादिहापि तदेव भावित- 
मक्यमिति | 

कथं तर्ह्मकमेव प्रकाश-प्रवृत्ति-नियमभेद्प्रत्ययव्यपदेशभाग भवतीति ? 
अत्रोच्यते | अत एपामेकपुरुषप्रवृत्त-इयामायताक्ष-प्रलम्वबाहुत्व- 

वत्। यथकस्मिन् पुरुष प्रवृत्तानि तदव्यतिरिक्तानि श्यामत्वमायताक्षत्व प्रलम्ब 
बाहुत्वमित्येतानि भिन्नानीव तद्भेदप्रत्ययव्यपदेशमाञ्जि भवन्ति | तथेकवस्त्वि- 



२५३ तयचक्रम | ad विध्युभयार; 

त्यादिनोपसंहरति-- एकस्य वस्तुनः खतचभूतानां तदिभिधानप्रयोंजनानों 
सच्च-रजस्तमसां तत्कायाणां च प्रकाशन-अवृत्ति-नियमादाम व्यतिरकेक वृत्तिता । 
इति परिसमात्यर्धः | एवं तावढेतया भावनयाऽऽपादितंकयानां सच्दादीनां सत्त्व- 
[खा]त्मत्वेनेव कत्-कर्मत्ववृत्तिरुक्ता परस्वरूपापादनेन भेदमभ्युपगम्य | 

इदानीं फलामेदान्नेव भेद इति [ग्रति]पादयिष्यन्नाह- [सन्त्व] मच्वेनेव [सच्च] 
सत्तं प्रकाइयते, त्रयाणामपि सत्तरूपत्वस्यापादितत्वात् AAA, रज+-सच्त्व, 
तमः-सच्वमिति भिद्यते | तस्याभेदः फलाभेदा[दा]पाद्यतेऽधुना- यत् तत् सत्त्व 
qaq भवति, नान्यद् भवति, रजस्तमो वा । तत् enel तेन [सत्त्व [सत्त्वेनेव 
ग्रकाइयते व्यज्यते तदेव स्वस्यच भवनं व्यज्यते स्फुटीक्रियते, पूर्ववत् Fd- 
कर्ममावोऽवस्थावश्ञात् , तद् दशयति- [व्यक्ति]परिणामेन मृत्सत्त्वे यदू विद्यमानं 
qaaa घटग्रकाशस् तेनेव तद् व्यज्यत खपरिणामेन; सदेव हि सत्त्वेन 
परिणमति, नासत् । यथोक्तम् अत्थित्त अत्थित्ते परिणमति’ इति। 
[mre ] यदुक्तं भवति, च्यक्तोभवतीति तदुक्त भवति | सच्सच्तेन [सच्व]- 
सत्त्व ्रकाइयत इति । सच्त-सत्तमिति च विशेषण रजःसच्व-तमःसस््ाभ्याम् । 
तयोरपि त्वन्मतप्रसिद्चा स्पि मेदेऽस्मदुक्तवदभेद एवेलमिन्नफलत्वादे- 
कयमापाद्यम् | किं कारणम्? यसात् सतो हि भावः सत्त्वः यसात् त(स)देव सद् 
भवति, तसात् तदेव egere: agra: परिणाम इत्यनथोन्तरं 'तडद्भावः 
परिणामः? [ तत्तार्थत्रत्रे ५४१ ] इति वचनात् । तद्वि प्रवर्तमान न किञ्चिद- 
पेक्षत इति प्रबृत्ति-नियमानपेक्षेण सत्त्वसत्वेनेति | एवं रजःसत्त्वेन [aaa 
प्रकाइयत [एव] इति वर्तते । पूर्ववद् व्यक्तिरिति प्रकाशेकाथ्यम् | किमुक्त भवति? 
व्यक्तिप्रवृत्तिपरिणत्या प्रकाशनग्रवर्तनपरिणामेन | तयैव प्रवृत्त्यात्मिकया FA- 
वेत्युक्तं मवतीयेक्ये दशयति- एव तमःसत्त्वेनेत्यादि | व्यक्तिनिय[म] 
परिणामेनेसक्षरविपयासमात्रेण भेदादर्थक्यापादन गतार्थम् , यावद् व्यक्लै- 
वेत्युक्तं भवतीति | सच्वेनेव व्यक्त्यात्मना प्रवृत्तेन नियतेनावश्यं भवितव्यमन्यथा 
तत्खरूपादि(द्य)भावादित्युक्तत्वात् | एवमेव रजःसच्चेन सत््वसत्वं प्रकाश्यते 
व्यक्तिः व्यक्तिप्रदत्तिपरिणला ग्रवृत्त्येवेत्युक्त भवति 'सतो हि भावः सत्त्वम्’ | 
तथा रजःसत्त्वेन रजःसत्त्वं प्रकाश्यते व्यक्तिप्रबृत्तिपरिणतिव्यक्तिप्रवृत्तिपरिणया 
प्रवृत्येवेत्युक्त भवतीति तथेव गमनीयम् | तथा रजःसत्वे[न qued] प्रकाश्यते, 
व्यक्तिनियतिपरिणतिः SAAT ATTA प्रबृच्यवेत्युक्त भवतीति | तथा तम 
सत्त्वेन [सत्त्त]सस्तं प्रकाश्यते, व्यक्तिनियतिपरिणत्या नियमेनेवेति नियतो हि 

१ CREW परस्पर- प् । २ सत्त्व तमः सत्त्वमिति भ | 



सञ्व-रजखमसाँ भेदाभेदविचारः | न्यायागमानसारिण्यढङ्कतम् ! dS 

भावो व्यज्यते Tada’ | तथा तमःसत्त्वेन रज!सर्च अकाब्यले, व्यक्तिप्रव्वत्तिनि- 
यतिः नियतिप्रवृत्तिपरिणत्या नियल्येवेत्युक्त भवति । तथा ! तमःमच्देन) carr 
प्रकाइयते व्यक्तिनियतिपरिणला निण्लवेत्युक्णं भदनीति तदेव RA । 

एवमेव चेत्यादि | यथा सत्त्वरजस्तमसां नवधा विकल्या TURO, तथा 
सत्प्रकाशन AAT: प्रकाइयत इति RARA २जःग्रदाञ्ञस्तसःअकाघ- 
श्वेति त्रयः, रजःप्रकाशेन स्वप्रकाशो रज!प्रकाशस्तमःप्रकाशशअंति (त्रयः, तमः 
प्रकाशन सस्वप्रकाशो रजःप्रकाशत्तमःप्रकाश इति त्रयो विकल्या; । प्रकाश्यत, 
aad, नियम्यते’ इद्यनेनेव ग्रन्थेन त्रयोऽप्क्थः ऐक्यमापादनीयाः प्रत्यक 
नवखपि योज्या इत्यर्थः | एप दाष्टान्तिकोऽप्यथः व्याख्याद, म इदानीं Eg- 
न्तेन साधर्म्येणोपसंहियते- सर्वाऽप्येषा सृद-घट्व्यक्तिदकतिसदलतव यथा 
प्राशुपवर्णिता कारण कायस्य AM सद्यनभिव्यक्त(्ा)या घंटव्वक्तिशक्तः 
स्थुलतो्वग्रीवादिव्यक्तेन्द्रियग्राह्मता GSA, तथा सत्तम्रकाशादिप्रपश्चा व्यक्तिरे- 
केव एकार्थविषया सत्त्वमिति वा, रज इति वा, तम इति वा, प्रधान इति वा 

यथेच्छसि, तथाऽस्तु । सर्वथाऽप्येकस्य कारणाख्यय वस्तुनः सक्ष्मस सात; 
स्थूलतेब व्यक्तिरिति तद्विपया व्यावण्यंत इति | इति विचारपरिममाष्यथः | यत् 
प्रतिज्ञात सत्त्वं प्रकाशात्मकयोश्रेद रजस्तमसोः शाव्दभावाय व्यव- 
तिते । तत एकात्मफेककार[ण]त्वसिति तत् सत्त्वम(साध्व)भ्य- 
धामेति’ | 

तथा [त्वया] यदुच्यते रजः शब्दकायमित्यादिग्रन्थयापि समानदोष्टयापाद- 
ans भाष्य एव सुलिखितातिदेशोपायत्वान्न विव्रियते | विशेषणवि- 
त्यासोपायश्च सुलिखित एव घ्रकाशस्याने प्रबृत्ति कृत्देत्यादि सर्वमचुगन्तव्यं 
यावद् वायुमिति | तथा तमः शब्दकायमित्यादि दथवाजुगन्तन्यं यावल्लस्व- 
नपाषाणमिति | एवमव ]सायितप्रसङ्गः | 

इदानीं साधनमाइ- अतस्त्रीण्यप्येकमियादि तमस्त्ववदिति। wur 
रजस्तमांसि त्रीण्यपि प्रकाश-प्रवृत्ति-नियमात्मकानि जायन्तराभिमतान्येक वस्तुतः 
त्रयस्यातन्रत्वाद् भिन्नमप्यभिन्नमिति पक्षाथः। परमतापेक्षया त्रयाणामंक्यासिद्ध 
साध्यं त्रीण्यपि च परस्परसिद्वानि धर्मित्वेनासाकं च वस्तुशक्तित्व भेदेनेतीत्थ 
साध्यतेऽत्यथा त्रीणि चेकं वे( चे )ति विरुद्धं स्यात् | अएथग्भूतसमवस्थानस्र- 
रूपमेदात्मकत्वात् भूतं भवनं भावो भूतिरिति भाषे निष्टाविधानात् | अएथ- 
ग्सवनमस्य सङ्गत्येकीमावेनावस्थानस्य | तदिदमणथग्भूतसमवस्थानं तदेव स्वरूपं 

१ न्रित्वस्था- प । २ AR ST I 
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भेदाथान्मा येपां तानि PUTA Tas म्वरूपभेदात्मकानि TEC 

वात | धीरोदरुबद् Reena zz US श्रद्ध्यकु्यावलानखरूपत्व- 
विशेषणान। चिन् RE पशश अवनमापादित्युकै भवति। तत्खरूपभेदात्म- 
कत्वं च वार्दि[ग्रतिवादि] प्रमिद् । दान्तो वरणादितमस्त्ववदू यथा वरण- 
सदनापध्वसन-त्रसत्सादिगाखार्णा qeeme aaa छादन-स्तम्भन-विशरणा- 
रोचन-विपादाथोगमनधमांणां भेदात्मकन्वे सत्यपि मोहात्मकतमःस्वारूप्यानति- 
कमेणेक्यमपृथग्भवन-पमवस्थानम्वरूपभेदात्हकत्ट्ात् तथाऽसादेव हेतोः सच्चा- 
दीन्येकमिति । त ३ 

अत्राह- अएथदरअचन-सङवस्त्रानेटादि, जासन्तरत्वसावनानि DIE 
गुरुरित्यता(त्युआ)भ्थामन्य इति | ननक्तमन्वयत्रीत एव, अत्राह- कर्थं पुन- 
रेवदुपलभ्यते सुख-[टुःख]-मोहा जायन्तगणीति ? 

अत्रोच्यते-सुखं लघ्बग्रवृत्तिशील TAIT दस् , FATT करणग्रकाशाससात् 
प्रवृत्तिनियमास्यामन्य | तथा दुःखं चठममकाशकं ग्रवत्तिशीळं SU, VAA 
करणग्रवृत्तवससात् प्रकाश-नियमाभ्यामन्याः | तथा मोहो शुरुरप्रकाशको इष्टः, 
ya करणनियमास्तसात् प्रकाश-प्रदृत्तिभ्यामन्य इति । एतेनाध्यात्मिकानां 
[काये-कारणात्मकार्ना] इत्यादिनोत्तरेण ग्रन्थेन तेयेगयोनादि-संसारगताध्या- 
त्मिककाय-कारणात्मकमेदानां सुख-दूःख-मोहमयत्वातिदेशः कार्य-कारणात्म- 
कत्वात् तेपामपीति । 

अस गन्थस्वार्थव्या[ख्या]न॑ साधनेरेव क्रियते- सच्व-रजस्तमांसि जात्यन्त- 
राणि, लक्षणभेदात्। चेतनशरीरवत् , लक्षणमेद/-स्ख टघ्वप्रवृत्तिशीलं इष्टमि- 
त्यादि तत्साधनेभाष्ये सुलिखितमिति न RIR | तथा रजस्तमसोरन्यत्वा- 
पादनसाधनान्यनुगन्तव्यानि यावद् शुरुरित्येता(त्युभा)भ्यामन्य इति | 

आचायं उत्तरमाह- ननु लक्षणभेदहेतुत्वमिलादि, यावत्तमस्त्ववत्। 
क्षणभेदहेतूनां लघुत्वादीनामप्यहेतुत्वमेतेनेव प्रत्युक्तत्वात् | कथम् ? लघुत्वप्र- 
काशाप्रवृत्तिशीलत्वान्यप्येकम्, अणथम्भूतसमवस्थानखरूपलक्षणभेदात्मकत्वात् , 
विरणा]दिभिन्नरक्षणमत(तम)स्त्ववत् | तथैव व्याख्येयम् , लक्षणशब्दाथिक्येन 
विग्रहस्त्व(स्तु तत्ख)रूपमेव लक्षणं स एवा(व) भेदो यस्येति | तस्मादिति तसात् 
तादक्खरूपरक्षणभेदात्मकत्वमप्यहेत्ः | अतो नान्यत्वं सत्तादीनामिति । 

इतर आह- नाएथग्सूतेल्यादि हेत्वसिद्धिप्रतिपादनसाधनानि लोकप्रसिद्ध- 
दृष्टान्वानि यावत् प्रदीपादिच घट इति लोष्टदष्टान्तो वक्ष्यते | सुख-दुःख-मोहेः 
पुरुषमोग्येरन्योऽन्यतोऽन्यैरुपेत इत्यतिदेशसाधनोक्तिकाल उत्तरत्र । अप्थग्भूत- 
समवखानखरूप[म]सिद्धम् | तत् कथमिति चेत्? साधनेरेवोच्यते-सुखं मोहादू 
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गुरोरन्यदित्यादि सुबोधत्वान्न व्याख्येयस् | परस्परान्यत्वयाधनकदम्वकं यथा- 
'भाष्यलिखितमनुम(ग)न्तव्यम् | पुन rere, एतसादन्यसाधनप्रपश्चात् सुख- 
त्वात् › दुःखत्वात् , मोहत्वादिल्यादयो5प्यन्यत्बहेबवः XX, आदिग्रहणात् प्रसा- 
दादयोऽपीति। तत्मयोगदियुपप्रदशनार्थमाइ- झरीरेन्द्रियगत आत्मेकदेशरूदे- 
कदेशभूताभ्यां रजस्तमोभ्यामन्यः कार्यभूतस शरीर कारणभूतानां चेन्द्रिया- 
णाम(मा) ध्यात्मिकानामेकदेशस्तदात्मभृतत्व॑ गतल्तदात्मभूताभ्यां रजस्तमोभ्या- 
मन्यः सुखत्वाछ्लोष्टवेत् । यथा लोष्टो भोग्यो हि पुरुषस्य भोक्तुरुपयोगार्थम्रवृत्तः 
कपोतोन(न्न? इ)यनार्थक्षेपणादानादिपु सुखं zou | चलन-पीडनादो दुःखं लोष्टो 
बु! कपोतो नु! इत्यादिसंशय-विपययादिएु मोहः, तसात् सुखं दुःख-मोहा- 
भ्यामन्यत् , Bead, [लाए इव Stzaq ] । एवं दुःखं मोहादित्यतिदेशः । दुःखं 
शरीरेन्द्रियगतस् , तदात्मेकदेशभूताभ्यां सच्च-तमोम्यामन्यत्, दुःखत्वात्, 
लोष्टवत् | मोहः तच्व-रजोभ्यामन्यो भोहत्वात् , werd इति | 

अत्र ्ूमः- सर्वेऽप्येत इत्यादि । सर्वग्रहणात् रघुत्वादयो मोहत्वपयेन्ता- 
स्त्वयोक्ता अन्यत्वहेतवः । अप्रसिद्धसाध्यधर्मसमन्वयव्यावृत्तयः | एते हेतवो- 
ऽसिद्धा “एवावधारणे इति वक्ष्यति । सिद्धत्वेऽप्यग्रसिद्धसाध्यधर्मसमन्वयाः एथ- 
ग्भूतसुखा[्या]तमक-सच्ादि-लघ्वादि-तूल-लोष्टादिवस्त्वभावात् । सर्वस्य त्रेगुण्या- 
व्यतिरेकाच्च | न चेषा विपक्षाद् व्याब्वत्तिरस्ति तूल-लोष्टादेरेव विपक्षत्वेन व्यव- 
सानात् । विविक्तेकसुखात्मकाद्वि वस्तुनोऽन्यद् विविक्तदुःखाद्यात्मक um, 
विपश्चस्तु नास्ति, सर्वख(खात्) त्रिगुणेकात्मककत्वात् | न पुरुपोऽसत््वात् , 
तस्यापि सुखादन्यत्वादिति | ततथ तूल-लोष्टादेरपि विपक्षत्वात् | ततश्च ठघुत्वा- 
दिहेतूनामव्या(प्या)वृत्तेरप्रसिद्साष्यथर्मेच्यावृत्तयस्ते हेतव इति विरुद्धत्वं हेतु- 
द्रोषः | साध्य-साधनोभयानन्वयो धम्यसिद्विश्च साधम्येदृषटान्तः | साध्याव्याइ- 
त्यादिदोषश्च वैधम्येदृष्टान्त इति दशयति | 

किं चान्यत- खत एबानुमते(मान)निराङतथ(ख)प्र्यक्षीकरणाथाशनैते हेतव 
इति वर्तते | “अस्त प्रधान भेदानामन्वयदर्शनात? इति प्रक्रम्य सुख-दुःख-मोहा- 
न्विता अ(आ) ध्यात्मिका बाह्या थ] शब्दादयः कायोत्मकाख्रयाणामेककार्यभावात् । 
तदारव्धाथाकाश-वाय्वनलाम्भो-भूमयो भूताख्यास्तेयेग्योन- मानुप-देवानि शरी- 
राणीन्द्रियाणि च तदा[या]नि त्रयाणामेककाय भावात् सुखादयन्वितान्येव चन्दन- 
शकलादिवदित्येवमाद्यनुमानसिद्ध त्रेगुण्यम् | अन्यत् सुखं दुःख-मोहाभ्यां लघ्वेव 
च' इंत्येवमादिपक्ष निराकरोति, तस्य सपक्षस्यानुमाननिराकृतस्थान्याविदितस्थ 
सर्वरोका[प्रयक्षस्य सतः] ग्रत्यक्षीकरणाथो एते हेतवः WU इतीत्थमचुमान- 
विरुद्ध-प्रतिज्ञादोषोद्भा(दू म)वनवक्रोक्तिरेषा । 
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कि चाध्यद- “ANGE, यावदहथातंत्र लघुत्वात् इत्यादयो 
a किनदधारिवाथाः ? उतानवधारिताथाः ? इति, सम्प्रधायेमेतत् | लघ्वेव 

न उऊ, न दळ वा; दथाड्न्येपासांपे चलत्वादीनां चलमेव, Waa, NIR- 
देति तत्वानवधारित-लव्वादिधरमतायां सत्यामितरात्मकमपीति लघु-चल- 

गुवादित्र्यात्मकत्र(त)यच GIA स्यादेपाम् । तथा सतीत्यतथातेबानन्यते- 
quay: | इतिशव्दास] हेत्वर्थत्वात् त्यात्मके[क]त्वादित्यर्थः 

असजातीयेयादि, WMA पलि 'मवन्तमिति | अथावधारिताथा 
एते VATA हेतवः शुवायसज़ातीयलश्षणव्यावृत्ताथविषयास्ततस्तेपामसजातीय- 
ठक्षणव्यादृत्तार्थविपयताया विरोषहेतोः पश्षधर्मतेव मूलतस्तत्रासान् प्रति तावद- 

[मत्वम् | तघथा- 'णिच्छ्यतो(ओ) सब्चलहु इति गाथा | निष्कृष्या- 
वधाये दयतो दानतः परमार्थनयतो वा सर्वथा लघु Wd वा लघु न विद्यते, तथा 
aage द्रव्य परभाणु-दिप्रदेळाद(द्य)संख्येयान्तानां केपाञ्चिदनन्तप्रदेश्ानां च 
स्कन्धानां शेपद्रव्याणा चागुरुलघुत्वात् | ततः परमनन्तानन्तप्रदेशानां बादराणा- 
मापेक्षिकलघु-गुरुपरिणामित्वादू व्यवहारननेन तु युज्यते लघुत्वं गुरुत्वं चा(वा)- 
ऽन्योऽन्यसात् लघुशुरुवति | वातं रातीति वातरा, वद्रप्रमाणा वादरा वा स्कन्धाः 
JEDE इत्यर्थः | 'ण इतरेखु' नेतरेषु प्रागुक्तपरमाण्यादिपु सूक्ष्मेष्वशुरुलघु 

वेसर्थः | अलन्तरशुरुताथामितादि | निरपेक्षेकान्तगुरुतायामेतदेव पतेत् 
पतनक्रियमेव स्यान्न satel गच्छेत् , गुरुत्वात् । UTI वक्ष्यमाणः । 

स्यान्मतम्- पतेदेव गुरु, यदि प्रतिवन्धी न स्यात् , अस्ति तु संयोगः प्रति- 
वन्धी पतनस्य, फलस्येव बृन्तमित्यतो विशेषयामः- संयोगभावेऽपि पतनप्रति- 
वन्ध्यविपह्मगुरुत्वात्' इति |पतन]प्रतिवान्धिना यद् विषह्यं न भवति शुरु, तत् 
पतेदेव, स चास्य नास्ति ्रतिबन्धी, त्वयेकान्तगुरुत्वाभ्युपगमात् | न तु (तन्तु) 
ग्रतिवन्धानिवायपातोपरुवत् । एकेन तन्तुना प्रतिवन्धिना सत्यपि संयोगमावे 
तदविषद्यशुरुत्वात् पतत्येव, यथोपलस्तथतत् पतेदेव | गुरुत्व (सुख) लघु[लिशून्य- 
गुरु]खादिति। योगिनोऽपि चेत्यादि । योऽपि चास्त्य(स्य) योगी प्रतिषन्धक- 
WANG च योशिनः प्रतिबन्धिनो गुरुत्वात् तत्पतनोपचयहेतुत्वात् सुतरां पतन- 
मेव स्थात् | पतेदेव तेनापि हि सह शिलाबद्धशिलावदिति पातहेतुस्व द्रढयति | 
एवं तावदत्यन्तणुरुत्वे पतनमेव प्रसक्तम् | 

अथ [वा] मा भूदेष दोष इत्यत्यन्तलघुत्वमिष्यते | ततोऽत्यन्तरघुतायां न 
कदाचिदपि पतनं स्थात्, पाताख्यो भाव एव न स्यात्; तस्योत्पत्तिकारणाभा- 
वात् , तश्च कारण गुरुत्वं पतनस्य, तदभावात् , खपुष्पवत् | 

"i 

SS > 
ति 

TEE ay’ 



सत्त्व-रजस्तमसां भेदाभेदविचारः ] न्यायागमाचुसारिण्यलङ्कतम् ! २५७ 

स्यान्मतम्- दृष्टविरुद्धमुच्यते णरुल्घुत्वदशनात्, अकतूलो लघु- 
गुरु्लाहपिण्ड इति इष्टत्वादिति । एप न दोपः, यस्मात् ARSI- 
युज्यतीत्युक्तत्वादिति | अत आह- “कन्याऽनुदरवत् d व्यवहारोंड्यमपेक्षाकृरतो 
बाद्रस्कन्धविपयः’ इति । यथा अनुदरा कन्या’ इत्यन्यासापुद्रवतीनामुदरण 

सदृशश्षुद्रमस्या नास्तीत्युदरवलेवाचुदरेत्यृच्यते व्यवहारतः, तथा वादरर्कन्धघु 
लघुगुरुत्वे यदपि च लोहपिण्डाकतूलोदाहरणं, तदपि ततुुंल्यापेक्षिकलघुमुरुत्वे 
एव साधयतीति | अत आह- एवमेवापेक्षिकेत्यादि, यावदनवास्यतेकत्व 
अस्पबाधि(बाचि)नि कनि लोहपिण्डकः पलमात्रप्रमाणोऽकतूल भाराछघीयान् | 
पलश्चतिका तुला, विंशतिस्तुला भारः इति परिमापितत्वादयस्पिण्डा गुरुरपि 
लघुरकंतूलो लघुरपि qwe: इद्यनवर्खि ते ]कगुरुत्व-लघुत्वतच्वे गुरुलघुत्वे 
आपेक्षिकत्वादसान् प्रति न शुरुत्व-लघुत्वे परस्परतोऽ[न]न्ये ततो नायस्पिण्डाके- 
तूलदृष्टान्तो$स्ति | 

इतर आह- अथ मसात्र किमित्यादि, यावदेकत्वापत्तो भवतीति | 
यदि युष्मस्सिद्ान्तेनानवस्िततत््वे लघु-गुरुत्वे युज्येते । ततो युक्त [मुक्त,म्, 
अस्मान् Tas रघुरवेति। ततो ममात्र किम् ? यत् पुनरेतदुक्तम्- भबन्त 
q aala इति तदयुक्तमुक्तम् | यदपि च भवस्सिद्वान्तेनोक्त, तदपि 
नोपपद्यते | यस्माद द्रव्यं चेतदेवं रघुशुरुत्वापेक्षया तदेव इष्टमिति, न शुरु- 
VENTA गुणाः, सत्त्व-रजस्तमांसि च । लघ्वादि-प्रकाशायात्मका गुणास्त्विमे 
तल्लक्षणा मयोच्यन्ते । तेषां गुणानां संद्रावे सङ्गमे तदर्थव्यतिरेकत्वापत्ताविति । 
न त्वेतस्मिन् गुणेकगमने द्रव्यता भवति, ‘गुणसंद्रावो द्रव्यम्’ इति लक्षणात् । ते 

गुणाः परतोऽन्य, तखान्नासिद्धमित्यभिम्रायः d 
आचारय आह- आ अद्यापीत्यादि, यावच्छव्दादि खात्मवदिति | 

नन्वेतत्म्रतिपादनमेव वर्तते अनन्यत्वं गुणानाम् , तसादेकेककारणस् | यदि भवता 
गुणसँद्रावो द्रव्यमिष्यते, ततस्तवाप्येतद् द्रव्यमेव, न गुणाः | AR संद्भुताना- 
मेव [अव]स्थानात् ङुतोऽस्यासंद्रावः ! न प्रधानावखायां, नापि व्यक्तावस्थायाम- 
संद्रावो यतोऽस्यासंद्रावादद्रव्यत्वं स्यात्, TATE द्रव्यमेव । न पृथग् लघ्वादयो 
गुणा इति । तत्रापि च प्रतिज्ञायते- सच्चादयों गुणा लघुत्वादिलक्षणास्तत्संदुति 

BIT द्रव्यमेव, शब्दादिभावेन व्यवस्थानात् | यो ये: शब्दादिभावेन व्यवतिष्ठते 
स äs, रूध्वादिलक्षणशुण(ण)संडुति[रुक्षणं] द्रव्यमेव शब्दादिखात्मवत् + 
यथा शब्दादिखात्मनः सस्वादिगुणसंड्ुति[लक्षणं] द्रव्यमेव शब्दादि मभावेन व्यव- 

१ बस्नु अ २ फक प। दे मास्म? TI) ४ परस्परतो प । ५ संभूता? प) ६ ३पश” प । 
Ho च० ३३ 
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तदनान्पक, GAT रुपेण PVRS TTT च यः शब्दादिभा- 

वापत्तिकालो यायदनिष्पन्नणब्दादेन्दक्वाल इत्यर्थः । मा झदखा सत्त शब्दकाये 
प्रख्याय शब्दात्मना व्यवतिष्ठमानभ इति व्यवस्थानशव्देनोच्यते । अन्यथा 
व्यवखितमेव शब्दाश्मिावेन स्यान् TTA d 

uae न, girama | [ यथा ग्रा Bn लघ्वादिलक्षणसच्चाञ्प्येक्क्या- 
पत्तिद्रेव्यम् | तब कदाचित ae R प्यनवथाना मागात् तत् संडुदिलक्षणमेवी- 

क्तम्, तथेहापि न स कथित् कालोऽस्ति, यः प्रवृत्ति-नियसविरदितम्रकाशमात्राव- 
खानोपलक्षितः | यदि! प्रधानाबजायां, यदि व्यकत्तावस्थायामित्यत आइ-नान्त- 

रेण पवृत्त्या छेक्वत्वगतिव्यवस्था पत्ते रिल्लादिग्रहणानियमो [न] गृद्यते ̂ T2- 

ति-नियमावन्तरेण न व्यवस्थापत्तिरत्ति' अतो हेतोः नान्तरेण प्रवृत्त्या QT 
व्यवस्थापत्तेः पूर्वण तुल्यत्वमिति नास्ति सच्यादिपरथक््त्वं तवापीति | अतो यथा 
हेत्वेकान्तिकेत्यादि, यावद् विपयसनीयाः | एतसादेव सच्चाधेकत्वाद् यो 
यो हेतुर्यथा हेतुः ‘Se मोहाद गुरोरन्यछघुखात् इत्यादि त्वत्मयुक्तः स स हेतुः 
विशेपेणास्मत्पक्ष साधयन्नेकान्तिको भवति । ते प्रति यथेकान्तिको भवति, तथो- 
च्यते- सुखं [ मोहाद्] यरोरनन्यळघुत्वात् | यद्यलघुलात् | यद् "EU dq 

तद् गुरोरन्यत्, ढोइपिण्डवदर्कतूलवत् | यथा प्रागणितमापेक्षिकमकेतूलगुरुत्व 

लोहपिण्डलघुत्व॑ वेति । aaa सहितं दृष्टान्तः शब्दभावव्यवतिष्ठमानसुखादिवदू 

वेति ARMS त्वन्मतेनेव दृष्टान्दान्तरमिति । तथा दुःखात् NT- 
तिज्ञीठादनन्यत् सुखमिति प्रवर्तते | इतः? अग्रइत्तिशीललात् , वायुवदाकाशच- 
दिति प्रथवत्वाभावाद् दशेयति- यथा वायुराकाशं वा सुखात्मकं दुःखात् AT 

तिशीलादनन्यत् तथेहापीति | आदिग्रहणाद दुःखं सुखादनन्य[दप्रबत्तिशीठाद- 
प्रवृत्तिशीलत्वात् | यद् यदम्रवृत्तिशीलम् , तत् तदम्रधृत्तिशीलादनन्य |e वाय्वाका- 

शवत् । तथा सुखं दुःख-मोहाम्यामप्रकाशकाभ्यामनन्यत् प्रकाशकत्वात् घटप्रदी- 

पादिसुखवत् । तथा दुःखं मोहादनन्यद्चलाबलत्वात्, पर्वतादिदुःखबत् | तथा 

सुखात् प्रका शका]दनन्य[द]प्रकाशकत्वात्,प्रदीप-घटादिदुःखवततथा मोहः सुख- 
दुःखाभ्यामगुरुभ्यामनन्यो गुरुत्वात्, पएथिव्यम््यादिगुरुत्ववत् | एवं च सुखत्वाद्, 

दुःखत्वात् , मोहत्वात् , प्रसादादिकायेत्वादिल्यादयो$प्यनन्यत्बहेतव एव प्रत्येक- 
मितरगुणखरूपानन्यत्व प्रतिज्ञायते तदूपविनिव्वत्तिहेतुतो यत् किचिद् वस्वृदाहृय 

साध्यं सर्वस्य लोशदेलेघुप्रकाशेवरादिपरस्पराएथग्भूतगुणात्मकलातू | तथथा- 
शुरीरेन्द्रियगत आत्मेकदेशस्तदेकदेशभूताभ्यां रजस्तमोस्यामनन्य; guo, 
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ROA सख-रजोभ्यामनन्यों मोहत्वाल्ठीएवत् । तथा शरीरेन्द्रियगत आत्मे- 
कदेश सदेकदेश harat रजम्तमोभ्यामनन्यः प्रशादकायेत्वात् SUE | 
एवं लावव-प्रसवादिभ्यः । तथा सच-तमोम्यामनन्पः योप्वात GUT | एव 

तापादिभ्यस्तथा स-तमोभ्यामनन्यो वरणत्वात ; एवं मदनादिस्य इति । एवं 

तावद् यथाहेत्वकान्तिकरत्व प्रति त एवान्यन्यददवोऽने्यन्वहेतदः' इन्युक्तास्वत्य- 
युक्तलक्षणवेलक्षणा(ण्य)विशपणपक्षविर चनया SAA एवं | 

अथवा सुक्त्वाऽपि चालक्षणमेदहेतूनां सुखं मोहाद गुरोरन्यत् लघुत्वात् महा- 
लोहपिण्डाकेतूलबद्त्यादिविशेषणमन्तरेण भेदो न शक्यः साधयितुमिति तद्रचना- 
कुसृतिर्यथा त्वया क्रियते, तयैव मया कृता, किन्तु तां सुक्त्वाडपि लक्षणभेदवेलक्ष- 
ण्यविशेपणपक्षविरचनां सदादिभेदलक्षणाभिमतेभ्यः । एवं त्वदुक्तेम्यो लघ्वादि- 

हेतम्योऽभेदसिद्धिः शक्याऽऽ्पादयितुं स्फुटेनेव न्यायाध्वना आन्तिजननेन विने- 
erd: | तद्यथा- geb मोहादनन्यदपुरुपत्वे चलत्वात्, मोहखात्मवत् | [अंपुरुप- 
त्वविशेषितो 5चलादिति हेतुः, पुरुपादचलाद् व्यावर्तते, मा भूदनेकान्तिक इति | 

दुःखादनन्यत् सुखमिति वर्ततेडनियमशीलत्वादत्रापि] अपुरुपत्वविशेषणं द्रएव्यम- 
धिकाराद् दुःखखात्मवदिति | [तथा दुःखं सुखादित्यादि साधनचतुएय सुखाद- 
नन्यख्रसाधनद्वयवदपुरुपबिशिषट दुःख-मोहयोः संयोगनिप्पन्नमिति साधनपद्क 
गतार्थं यावद् दु'[ख]खात्मवदिति ।] 

इतर आह- ae विरुद्ठाव्यमिचाखिदुभयानिश्वयः । यथोक्तम्- 'यथोक्तलक्ष 

णयोडयोबिरुद्वयोर्नियानिसाधकयोरेकखसन्चिपतितयोईत्वोरेकस्मिन् धर्मिणि 
शब्दे परा स्पर |निवारितव्याप्योः आवण-कृतकलयो! शब्दल-घटादिदृष्टान्तयो- 

रुभयत्र संशयो भवति' इति | तथेहावाभ्यादुक्तेरन्यत्यानन्यत्वहेतुमिरुभयानिथ्- 
योध्स्तु, मा भूत् त्वत्योक्तानामेवेकान्तिकलमिति । 

अत्रोच्यते- नोक्तत्वात् , नेप उभयानिश्चयो युज्यते; तसान्निभिन्नात्मकतायां 

त्वित्यादि प्रक्रम्य सुखं दुःखादनन्यदनात्मत्व-सच्व-वरणाद्यात्मकत्वाद् दुःखखा- 

त्मवर्दि[त्यादि]भिरेकान्तिकेहेतुभिरनन्यत्वस लिखितत्वात, अथवा नोक्तत्वा- 
दिति । त्वत्युक्तानामन्यत्वददतूनां ठघुखादीनामुक्तदोपत्वात् | सरवऽप्येतेऽग्रसिद्ध- 
साध्यघर्मसमन्वयव्यावृत्तयः, अ्ुमाननिराकृतपक्षाः; अनवधारणे विपययहेतवः । 
अवधारणे वा(चा)पक्षधर्मा एवेति तसादनेकान्तिकासेषां चेकान्तिका अस्मदुक्त 
'निवर्तका एवेति न तुल्यमावयोः | इतथातुल्यमावयोमावितत्वाच्च गुणेषु सदा 
संद्रावस्य | बहुधा भावितं हि सदा सत्त्वादयो गुणाः सँदु(सद्भू)ता एव प्रधान- 
महदहङ्कारादिसवोबस्थासु न जातु ए[था]ग्भूतसमचखाशरेत्(ति) | 

३ चना प। २ भ्चापछ प°। ३ [ ]कोइकान्तर्गतः पाठः भप्रतो । 
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किं चान्यत्- विरुद्धाव्यमिचारिणि चोक्ता विरुद्धाव्यमिचारिण्यापि न पर- 
स्प्रनिवारितव्याप्तित्वमात्रात् संशय एत । किं तहिं प्रत्यक्षागमतरलीयस्त्वात् तत 
एवं निश्चयोऽन्वेष्यत इति हयुक्तं तयोविरुद्राव्वभिचारिणोः पक्षधर्मयोयेत्मत्यक्षी- 
कृताथेनागमेन बलीयान् प्रत्यक्षसंवाटिना ग्रयक्षणागमेन च जनितवराद् वा प्रत्य- 
क्षेणेवागमेनेब वा यथाग्रसिद्ध यो बलीयांस्तत एव निश्चयोऽन्वेष्यत इत्यादिच्याख्या- 
विकल्पेपु प्र्यक्षागमेन घटादिपु प्रसिद्रमाध्यानित्यत्वान्वयस्य कृतकत्वहेतोः बली- 
थस्त्वात् ततोऽनित्य इति नियः स्यात् | ननु(तु) श्रावणत्वस्य शब्दत्वे प्रत्यक्षीकतुं 
शक्योऽन््यः शब्दत्वस्याग्रसिदत्वा[ दि]ति तद(द््य)क्तिमिह साधम्येमिति चेदु- 
च्यते- बलीयस्त्वं चास्मद्धेतनामाधहेतुभावनाद् भिन्नात्मकतायास्त्विद्यादि 
प्रक्रम्यानात्मत्वे स्यवरणाद्यात्मकत्वादि[सादि]मिराष्यहेतुभिः प्रत्यक्षागमषली- 
यस्त्वमापादितम् , TATA समं नाविति | 

इतर आह- मा मंखास्त्वदीया हेतवो बलीयांसः । आ(अ)वरणादयात्मकत्वादय 
इति | तदबलत्व॑ चास्मत्पक्षसाधनत्वायेतो विपरिवर्तयितु शक्यत्वात् | तद्यथा- 
पूर्वहेतवस्तावदत्रला यतः शक्यन्ते त [इ]तोऽपि सुतरां पुरुषनिवृच्यर्थमनात्मत्व- 
विशेपणाइतेऽपि विपरिवर्तयितुम् 3 तद्यथा- सुखादन्यद् दुःखे प्रसादाद्यनात्मक- 
त्वात् पुरुषवदा[ समर्थ ]समासेनागमकेनाप्यर्थं शृहीत्वा तदीयोकत्यनुसारेणोक्तम् । 
मोहश्च दुःखादन्यस्तत एव AAA | चशब्दाद् दुःखादन्यो सुख-मोहो, सुखा- 
( शोषा )द्य[ना]त्मकत्वात पुरुषवत्। तथेव व्याख्या | द्वे साधने समस्सोक्ते मोहा- 
TY सुख-दुःखे वरणाद्यनात्मकत्वात् पुरुपचदिति तथेवेति । 

अत्रोच्यते- किं स्वन्मात्रादेव विपरिवर्तनं त्रेरुक्षण्यादिति प्रश्नः, प्रतारणार्थ भाव- 
वाचिप्रययसहितपश्चम्यन्तशव्दप्रयोगमात्रात् पक्षधर्मसादृश्यात् त्रेलक्षण्यशून्यान्न 
परिवर्तनमिल्यभिग्रायः। स्यान्मतम् , न त्वन्मात्रा[व], किं तहिं वे(त्रै )लक्षण्य चेदेवं 
चेन्मन्यसे, तदयुक्तम्, यसादादिलक्षणमेच नास्तीह पक्षधर्मत्वमेव तावन्नास्ति, 
यदाधारेण BWA | कथं पक्षघमो नास्तीति चेद्, यसान्न ANAE नाम 
धर्म; कश्चिदरिति | यदि ग्रसादाद्यात्मा न भवतीत्यनात्मर्क दुःखम्मुच्यते | अथात्मेव 
नास्तीत्यनात्मकमित्युच्यते | Rescate दुःखस्यानात्मकत्वं धम्येसिद्धापत्तेः | 
कथमिति चेदुच्यते- न दुःखं, [न सुखं, ] नान्यन्मोहः पुरुषो वा, त्वत्परिकल्पितं 
दुःखम् , प्रसादाद्यनात्मकत्वात्, खपुष्पवत् स्यादिति घम्येभावादपक्षघर्मत्वस | 

इतर आह- नन्वन्यपा(प)दार्थत्यादि यावत् सद्धर्मचान्। AT बहुव्रीहे- 
रन्यपदार्थविषयत्वात् तत्प्रचनसमासान्तकपप्न्ययान्तत्वादनात्मकश्चुते नास्ति 
[वरणाद्यात्मा] प्रसादाद्यात्मा वा चित्रशुदेचदत्तवत्। स कोऽपि वरणादिभ्यः 
प्रसादादिस्यथान्यः [सन्नेव ना]सद्धर्मवान् धमी पक्षो भवितुमईतीति । 



सुख-दुःख-मोह-भेदाभेदविचारः ] व्यायागमानुसारिण्यछछूतम् । २६१ 

अत्रोच्यते- नेतदुपपद्यते, बहुत्रीहेरप्यन(न्या)र्थविषयत्वानेकान्यात | एवम- 
पान्या(पील्यादि), यावद् धर्म-धमिखरूपबि[रोधादि]ति | स्थूठं शिरोऽस्य 
स्थूलशिरा wg: कपो[ऽ]तत्रत्वाद् बहुव्रीहेरेव तबत्वात तस्य चान्यपदार्थत्वाद् 
व्यभिचारं दशेयति- 'तद्ुणसंविज्ञानपक्षाश्रयणेन भवति बहुत्रीहौ तदुणसंविज्ञान- 
मपि’ इति वचनात् | न हि स्थुलशिरोलक्षितस्तद्च्यति रिक्तो राहूरस्ति, चित्रगव- 
विशिष्टदेवदत्तवत् | तदेव हि स्थूलशिरो राहुः, तद्ददसद् आख्या राहोः fnr 
व्यतिरिक्तस्य आख्या व्यपदेशः | स्थूलेन शिरसा व्यपदेशेन चित्राभिरिवाव्य- 
पदेशिनो देवदत्तस्य व्यतिरिक्तस्य, तट्टदव्यत्रिक्तस्यापि राहोस्तयाऽऽर्यया 
व्यपदेशिवद्भावं कृत्वा व्यवहारो दष्टोऽसतोऽपि; तथेदमपि स्यात् | तस्य व्यपदे- 
शिवद्भावच्यवहारस्यानभ्युपगमे उक्तोपपत्त्या दष्टमिममसदाख्यया व्यपदेशिवद्धा- 
वव्यवहारमनभ्युपगच्छतस्ते धर्म-धर्मिखरूपविरोधो दोषो भवतः | धर्मिखरूपवि- 
रोघस्तावदात्मनोऽनन्यदेव दुःखं पुरुषादित्यर्थः, प्रसादाद्यनात्मकत्वात् | बहुत्री- 
हिसामथ्यात् ग्रसादाद्यात्मनोऽन्यत्वादिस्यर्थः, आत्मखतस्ववत्, पुरुपखात्मव- 
दित्यर्थः | पुरुषत्वापत्तिश्च सुखस्य धर्मिखरूपवेपरीत्यमतो धर्मिखरूपविरोधः । किं 
कारणम्?, अन्यथा सुखान्यत्व-ग्रसादाद्यनात्मकत्वानुपपत्तः पुरुषत्वापत्तिमन्तरेण 
सुखस्य ठुःखादन्यत्व वरणाथनात्मकत्वम् ; दुःखस्य वा सुखादन्यत्व, प्रसादाद- 
नात्मकत्वम् , मोहस्य ताभ्यामन्यत्वं प्रसादादि-शोषाद्यनात्मक[ख] च नोपपद्यते 
भावितन्यायत्वात् , सुख-दृःख-मो[हाना]मेक्यबृत्तित्वस्य | तसात् पुरुषखरूपा- 
पत्तेः प्रसादादि-शोषादि-[वरणादि]कायोणां सुख-टुःख-मोहानां धर्मिखरूपविप- 
रीततेति । 

किं चान्यत्- योऽपि धर्मिखरूपविरोधः, सोऽपीत्यश्चुच्यते | तद्यथा- घर्मख- 
रूपविरोधोऽपि चैवमेव यथा पुरुषत्वापत्तो सुखादीनां सुखाद्यात्मपरित्यागेन 
धर्मिखरूपविरोधः । तथा पोंखापत्तो त्रयाणामेक्यापत्तौ चान्यधर्मखरूपविरोधश्च । 
ततश्च प्रकृति-पुरुषयोरप्येकतेव | तसाद्धेतोः पुरुपत्वापत्तेरनन्यत्वापत्तेश्च प्रकृतिः 
पुरुषादन्या पुमान् वा प्रकृतेरन्य इति नोपपद्यते | ततोऽस्म द भीष्टमेकमेच कार- 
णमित्येतदशन साधीयः। एवं दुःख-मोहयोरपि; यथा सुखं दुःखादन्यदित्येतत् किं 
त्वन्मात्रात वे( त्रे )लक्षण्यादित्यतः प्रभृति यावत् प्रक्ति-पुरुषयोरप्येकतेवेतयुक्तम् ; 
तथा दुःखं सुख-मोहाभ्यामन्यत्, we सुख-दृःखाभ्यामन्य इत्येतेष्वपि चतुषु 
सुखं मोहादन्यदिति च साधने स एव ग्रन्थो योज्य इति । 

अथ मा भूदेव दोष इत्यनात्मनिशेषणत्वात् त्वद्व एतददोषपरिदाराथं यथा 
ह्वयाऽनात्मकत्वे सवरणाद्यात्मकत्वात सुखं दुःखादनन्यन्मोहवदित्याधमिहि- 
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अत्रोच्यते- तथा BA यथा किसिलि | एव सति यथा कि सुखादन्यदा- 
त्मानं युक््त्वेति दष्टान्तः । इद् तदिति RRG न शक्यते | इद तत् सुखात् 
पुरुषाचान्यद् वस्त्विति समन्यचस्याभावः | [यद्यनात्मत्वे सति लघुत्वादिधर्मवत् 
सुखात् पुरुषाद् वाऽन्यत् इते | वस्त्वन्तराभावात् तदशेयज्ञाह-न हि सुखादन्य- 
दस्ति किञ्चित् उक्तवदपुरुपस् | पुरुपव्यतिरिक्तं हि सवं परस्पराविविक्तसुखादि 
त्य(ख)तस्वमेवेत्युक्त TI enda सर्वमिति समन्वयाभावः । ' अत एव 
चान्यत्वेन पक्षीकृते सुखादो पुरुषव्यतिरिक्तसपक्षाभावात् सुखादेरपि सुखादन्यस्य 

विषश्चत्वात् विपक्षाद्धेतोव्योइच्यथ यदुच्यते- यञ्च सुखाद[न]न्यत् तदनात्मत्वेन 
प्रसादाधनात्मकम् , न STAT च' इति निदशयितु न शक्यते। न च 

दि सुखादन्यन्न भवतीलशक्य दक्षवितुमिति विपक्षाव्यावृत्तिरप्यतो विपक्ष 
एव सच्चाद विरुद्धाश्च [ति] हेतव germ | 

अथ त्वित्यादि यावत् सुश्वमिति। अथ मतं तव यद् विभक्तखत(स) च॑ दुःख- 
मोहाभ्यां तत् सुखं सुखादन्यन्न भवति | तत् प्रसादाधयनात्मकमपि न भवतीति 
विविक्तखरूपस्य सुखस्य दुःखादन्यत्वात् , प्रसादाद्यात्मकत्वाचच तदेव शक्यते 
धर्म्येण निदशयितुमत एव च तमः सुखादन्यद् विविक्त ]रुपमभ्रसादात्मकपु 

रुष चेति साथम्यदषटान्तश्च स्यादिति | एवमितरसाधनेष्वप्युभयदोपपरिहार इति | 
अत्रोच्यते- तथा सतीत्यादि, यावत् को वादार्थ उभयोरपीति | एवं 

सति तेन प्रकारेण नियमोऽयं ‘aq सुखादन्यन्न भवति, तत् प्रसादाधनात्मकमपि 
न WAT इति। एतेन प्रकारेण नियमवत् सुखमेवानन्यत् प्रसादाद्यात्मकं भवति 
चेति । तथा तस्य वस्तुनः प्रवर्तनात् , तथाव्यत्तेश्च नियम-प्रवृत्ति-प्रकाशात्मर्क 
सुखमेवेति त्वदभ्युपगमेनवेक्यं मो[हा]दीनामापन्नमस्मिन् साधने एतदभ्युप- 
TAIT रोषसाधनेष्त्रपि दुःखादन्यत् सुखं मोहश्चेसेवमादिषु यदू यदनात्म- 
[aka दुःखादन्यन्न भवति, तच्छोषादि-घरणाधनात्मकमपि न भवतीत्येवे निय- 
मादू व्यत्ते? प्रवृत्तेयं मोहादीनामभ्युपगतं त्वयेवेतरेतरेकत्वाभ्युपगमः । 
इतिशब्दो हेत्वर्थः इत्यतः को वादार्थः वादप्रयोजनम् उभयोरावयो 
त्वयैवैक्याभ्युपगमान्न वादार्थस्तव ममापि, प्रतिपत्नार्थग्रतिपादनवैफल्या- 
दिति. । एवं तावदवरणाद्यात्मकत्वादिहेतवः प्रथमोक्तानन्यत्वपक्षसेव साधकाः 
अनात्मत्वविशेषणा अपि नान्यत्वपक्षखेति ग्रतिपादिताः । तत्रेवानन्यत्वपक्ष [एवं 
त्बपक्ष] एवं त्ववरणाद्यात्मकत्वादिवद्धि दोषाः, रुध्वादिहेतवोऽपि नान्यत्वपक्षे तत्र 

~N 

विरोधी प्रक्षति-परुपटोपश्न नेति | 



सुख-दुःख-मोह-भेदाभेदविचारः] न्यायागमाबुसारिण्यलङ्कतम् | २६३ 

सदोपा एवेत्यमिम्रायः । ननु ठव्वादयोडनन्यत्वद्वेतव उक्ता एवेखभिम्रायः | ननु 
रुध्वादयोऽनन्यत््रहेतव उक्ताः एय, कि पुनरलुशयेन ? इति । 

अत्रोच्यते- सुखा[दा]वपि च न aaRS । तत्रापि च [वि]परिहार- 
पक्षीकृतेऽपि च न यथा व्यथा es Mere उुरेरन्यदिति परिहारपक्षीकृता 
चेव परधर्मणापि ^d सुखादनन्यत् , रुघुत्वात्' इत्येतेनापि न केवरमनात्मत्वे 
चलत्वादेवेतीत्थ विशिष्टन प्रतिपादनविविनाऽनन्पत्वद्ेतव इति । अपिशब्दात् 
धमण सुख, दुःसादनन्यत् , लघुत्वात्’ [त्यादि] भिः सुकरश्रतिपादनमेवेत्यर्थः 

परघमण तावत् सुख दुःखादनन्यत् चलाप्रकाशत्योत् , चलसम[अ्रकाशकप्त प्रवृत्ति- 
शील gag इति वचनात् | दुःखधर्मण सुखं ततोऽनन्यदिति साध्यते | अवि 
मक्ताशपगुणात्मकलोएवदिति दान्तः ग्राशुषवर्णितः । अविभक्तः स॒ख-दःख- 
मोहात्मक-सः्-रजस्तमोगुणात्मको लो इति दि(त्रि)त्वेक्यानतिक्रमाच त 
एवाशेषगुणास्तदात्मको DS: | चलाप्रकाशास्मकत्वाद् ठःखादनन्यदिति स एव 
लोष्टो दृष्टान्तो भावितसुखावेकात्मकत्वात् । एवं तावत् परधर्भग | एवं च 
सिते खधर्मणापि IIT सुखाधेक्रात्सकत्वे खितेऽनन्यत्वे रघुत्वादिहेतवो 
ऽपि साधका इति तदशयति- सुखं दुःखादनन्यत् , eum, ene 
वर्तते | एयमग्रवृत्तिशीलत्वात् ग्रकाशकत्वादेतानि च चत्वारि साथनानि प्रसेकं 
त्रीणि तान्येव समुदितान्येकमिति | अत्र ढिकसंयीगनापि त्रीणि लत्मम्रवृत्तिशील- 
त्वात् , ठघुप्रकाञ्चात्मकस्तात् , अप्रइतिप्रकाञ्चात्मकत्यादिति | एबं मोहा[द] 
पीति । “मोहात् सुखमनन्यत्' इत्यत्रापि त [एव] हेतवस्रावन्तः परधर्मेण सुख- 
दुःखधमाम्यां प्रत्येक & सञ्चुदायेनेकमिति त्रीमि चछत्वादम्रकाशकत्वाच्चला- 
प्रकाशकत्वादिति, प्रब्त्तिशीलत्वादित्यपि, तत्संयोणेनेतराभ्यामपि aq साथ- 
नानि । एवं मोहादपीति । मोशादनन्यघलत्वादिभ्यस्तेभ्यः | एवं सुखं दुःखाद- 
TAT, गुरुत्यादप्रकाशकत्तात् तत्संयोगादेति मोइध्मेभ्यत्रपः( ख्निभ्यः) । एवं 
मोहादपीति तेम्य एव मोइधर्मम्यख्चिस्यो मोहादप्यनन्यत् सुखमिति, द्वाभ्या- 
मप्यनन्यत् सहितास्यामिति दुःख-मोइास्यामनन्यत् सुखं, रघुत्वादित्यादि 
भ्यस्तेम्य एव हेतुभ्यो द्वि-त्रि-चतुरादिसंयोनेन [तत्] प्रत्येक चानुगन्तव्यमिति | 
अत [आइ-एते] एव सर्व इत्यनया RAISAT: | न केवलमेत एव, लघुलादयः 
स्थूलत्वादयो शुरुत्वादयो वा खपरथमा हेतत्र; | किं तहिं ? खपरधमां; प्रसा[दा] 
दयश्च प्रसाद-लाबवादयः, शोष-ताप-भेदादयः, वरण-सद्नापभ्वसनाद्यश्च इत- 
रे[तरे]त्यादि द्रि-त्रि-चतुरादिसंयोगेन [च मङ्गविकल्पाः सङ्कलनीयाः | एवमेत 
चेत एव दुःख-मोहयोरपीति' सुखात परस्परतश्चानन्यत्वं योज्यम् । प्रतिज्ञानां च 
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प्रत्येक द्वि-त्रिसंयोणेन] चेति सुखस्य दुःखात् मोहाद् द्वाभ्यां चानन्यतया तिस्रः 
एवं दुःखस्य तिस्रः, मोहस्य तिस्रः, त्रयाणां परस्परतोऽनुन्यतयेकेवेति दश प्रतिज्ञाः 
एतासु GAIA लव्वादयः, दुःखधमाश्चलादयः, मोहधर्मा शुर्वप्रकाशो । प्रत्येक 
द्विकादिसंयोगेन च सप्षत्यधिक शर्त साधनानाम् | लाघव-गोरवे त्वपनीय प्रसा- 
दादि-शोपादि-वरणादीनां च हेत्वग्रं पञ्चपष्टिसहस्राणि पञ्चशतानि च पट्त्रिशानि । 

किश्चान्यत्- न केवलम् एत एव हेतचोऽन्येऽप्यचेतनत्वेत्यादिसमासदण्ड- 
कमध्ये यावच्छरीराद्यापत्तित्वादिप्रकृतिधर्मः सामान्यभूतरविशपितेथापुरुपत्वे 
सति सत्त्वात् , प्रमेयत्वात् , सर्वगतत्वादकृतकत्वादित्यादि वा यावत् किश्चिदि 
हास्ति सर्वं तद[ न ]न्यत्वे त्रिलक्षणतां प्रतिपद्यते धर्मजातमित्यतः कुतः सङ्करूना ? 
न शक्यमेव सङ्कल्यितुं ग्रखेक-डि-त्रि-चतुरादिसंयोगधमानन्त्यादिति खपक्षसाथ- 
नहेतुसोलभ्यं दशयति | भावितत्रैशुण्येकात्मक-लोएादिवस्तुन्यायव्यापित्वादिति | 

इतर आह- नन्वेवं खवचनविरोधादिति सुखं दुःखादनन्यदिति । प्रत्यक्ष 
सुख-दुःखयोः प्रतिपुरुष खानुभवेन was: शरीरविकारादि भिरनुमेयत्वाच्च, 
लोकम्रसिद्धेरम्युपगतत्वाच्च त्वयाऽपि खवचनेन च सुखं दुःखमिति प्रथगुचारणात् 
खवचनाभ्युपगम-लोकम्रसिद्वि्रत्यक्षानुमानविरोधदोपा अनन्यत्वप्रतिज्ञाया इति । 

एतच्चायुक्तम् , तदात्मन एवोपलम्भात् , यसादेव पुनः स्वसिद्धान्त एव खब- 
चनादि-विरोध उन्नीयते त्वयाऽऽत्मन एव न मम, माग्नुदिश्यात्मनोञ्परिहारेण 
वचनवक्रतयोच्यते | कुत इति AT, उच्यते- प्रधानेत्यादि यावदभ्युपगमात्। 
प्रधानमेके सुख-दुःख-मोहात्मकत्वादमिन्नगुणात्मकं साम्येन चावस्थितमिति | 
कस्यायं खबचनविरोधः? तथा 'परस्परमुपकुर्बन्ति सत्त्वादयः, शब्दादिभावेन च 
व्यवतिष्ठन्ते प्रत्येक सुखाद्यात्मनेति। सुखादिश्यात्मकत्वं न घटादावेकस्मिन्नेव चः 
इति त्वयेचाम्युपगतत्वादंक्यं नान्यत्वोक्ते्ेति क्य खवचनादिविरोधादिदोषाः 
इति स्थेन चेतसा चिन्त्यताम् । मम तु त्वद्ोषोद्भावनपरप्रयासत्वाददोपः 
एवमस्महोषोत्कीर्तनद्वारेण खदोषोत्कीर्तनमेवेतद् भवत इति | 

किं चान्यत्- हेतुविरुद्धतोक्तावप्येवमेव | यथोक्तस्-'एते हेतवः सप्रपश्चा; 
सचिशेषण-निर्विश्चेषणाः प्रतिज्ञादोषोङ्ावनद्वारेण विरुद्धा व्यभिचायुद्धावनद्वारेण 
चंतेऽस्मत्पक्षस्यानन्यत्वस्य साधका इति | तथा हेतुविरुद्धता5प्यन्य[त्व]पक्षे 
्राण्व्याख्यातसमन्बय-व्यावृत््यमावविधिनाऽनन्यत्वपक्ष एव दशेनादिति | 

तदुपसंहारार्थमाह- इति स्फुटमेवेयादि, यावद् वियदादिवदिति। इति 
शब्दोपसंद्दाराथत्वात् | 'यद्यमिलष्यते त्वया प्रधार्न नाम गुणसाम्यावस्यानं किश्चि- 
aia’ इति, तन्नाभिरुषणीयम् | सुखं सदाव्यक्त-शब्द-स्पशे-रूप-रस-गन्ध चेस- 
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भ्युपगम्यतां स्फुटमेव किमन्यापदेशेन? परदोषाभिधानेन वा? तत््ववादिनेव 
भवितब्यमृजुना | तेभ्य एव लघ्वादिभ्यो हेतुभ्यो वियदादिवत् । यथाऽऽकाश- 
वाय्वग््यव-भुवः पञ्च महाभूतानि व्यक्तशब्दादि-भावादि(नि), तथा सुखमिति 
लघ्वादिभ्य एव हेतुभ्यः प्रथिव्यामिव शब्दादयः पञ्चापि शेपेष्वापि चतुषु भूतेष 
व्यक्ता इत्यभ्युपगम्यताम्। परिणतिविशेषास्तु हिङ्ुगन्धेवत् wd, लवणरसवचाप्सु- 
कस्यचिदेव ग्रत्यक्षता शव्दादेन शेपस्यामिभवादिमिरिति परञ्ञतेवैवैतदुक्त; खम- 
तेन तु व्यक्तशब्द-रूप-रस-गन्ध-स्पशेवत्-मतिज्ञायां वियद्वर्जान्युदाहरणानीति । 
“स्पश-रस-गन्ध-वर्णवन्तः पुद्गलाः ( तत्त्वार्थः ५1२२ ) इति सामान्येन, 
‘oma: स्कन्धाथ' (तत्त्वार्थ० ५।२५ ) मूर्तत्वात् , [एथिवी]वत् । वाय्वाद्- 
योऽपि शब्द-बन्ध-सोक्ष्म्य-स्थोल्यादयस्तु स्कन्धेष्वेच पुद्गलेष्विति। आकाश- 
स्यावगाहोपकारस्य नेते धमाः सन्तीति वादपरमेः्वरमतस् , अतो वियद्धजान्युदा- 
हरणानीत्युक्तम् | इत्थं सुख-दुःख-मोहानां जात्यन्तरत्वासिद्विरापादिता; तसादेव 
च वीतावीतानां सुखादित्रेगुण्यकारणपूर्वकत्वानुमानस्यादुमानाभासते्त आह- 

अयविषयससन्वयेत्यादि, यावदू dieat व्यवहारसम्प्रसिद्धे- 
त्यादि | यावच्च हेतुत्वाहेतुत्वावधारणाथोनां च वीतानामतथा्थत्वादिति । तेषां 
[बीता]वीतानां रक्षणम् | तद्यथा- प्रागजुमाने सम्रभेदं व्याख्याय तेषां यदेतत् 
सामान्यतो इष्टम् । शेषवदेष हेतुरतीन्द्रियाणां भावानां समघधिगमे तस्य प्रयोगो- 
पचारविरोषाद् ्रेविध्यम् । वीत इति सामान्येन, विशेषेण तु खरूपाद् di 
सिद्धिः | यदा हेतुः [पर]पक्षमव्यपेक्षशचेन्नेव रूपेण कायेसिद्वावपदिश्यते, तदा 
वीताख्यो भवति, परिशेषा[दा]तरीतसिद्धिः। यदा नेदमतोऽन्यथा सम्भवत्यस्ति 
चेदं, तसात् परिशेषतो हेतुरेवायमित्यवधाये कार्यसिद्धौ व्यपदिश्यते तदा आवी- 
ताख्यो भवतीति । ग्रयोगलक्षण त्वस्य परपक्षप्रतिषेधेन पर(ख)पक्षपरिग्रहक्रिया 
आवीत इति वीतस्य वा भावः पश्चप्रदेशः प्रतिज्ञा, हेतुः, रट्टान्तः, उपसंहारः, 
निगमनमिति । तत्र साध्यावधारण प्रतिज्ञा | साधनसमासवचन हेतुः । तन्नि- 
देन [दृष्टान्तः | साध्य-]दृष्टान्तयोरेकक्रियोपसंहारः । ग्रतिज्ञाम्यासो निगमन- 
मिति पुरस्ताद् वीतस्य प्रयोग न्याय्यं मन्यन्ते, पथ्चादावीतस्येति | 

प्रयोगश्च- अस्ति रधानं, भेदानामन्वयदरेनाद् | आध्यात्मिकानां 
भेदानां काय-कारणात्मकानामेकजातिसमन्वयो दष्ट इति चन्दनशकलादिचष्टान्तं 
वक्ष्यति | सामान्यपूर्वकाणां च मेदानामित्यादि | एकजातिसमन्वयग्रद्शनारथ 
सुखादित्रिगुेकजातिसमन्वर्यं कार्यात्मकानां तत्सन्निवेश्षविशेषत्वं पक्षीकृत्य एक- 
कार्यत्वादिति देतुमाह, तथोत्तरत्रोपसंहारात् | पञ्चानां पञ्चानामि्यादि वीप्सया 
व्याप्ति दश्चयति । तथा क(का)रणात्मकानां नेयं प्रसादादि-शोषादि-वरणादि- 
पन — ean am — 

१ “पाढुनेन प । 
qo Jo ३४ 
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APA दं TAA | तरारव्यान्याकाशादीनि भूतानि 
एकोत्तरगुणवृद्धा तत्कायत्वात तत्समस्वयाच तत्पूर्वकाणि । तथा बाद्यानामपि 
तिथंग्योनि(न)-माजुप-देवाना तत्पूशकतेति । qun त्रेयुण्यसमन्तितत्वाद् भेदास्तु 
त(त्रि)गुणपूर्वकाथन्दनशकलादिदत | शकतं Sq, अभ भूपणप्रभूतीनामिति 
व्यापिदशताथे साधन ENEN | 

, Fe अस्ति पानस्, सवाना TREANA d आध्यात्मिकानां 
काय-कारणास्मकानां परिमाणं Se । सामान्यतस्यः सुख-इःख-मोहाः KA- 
कारण-विशेपतः VET भावाः , पञ्च भूतान्येकादशेन्द्रियाणि चेत्यादिरूपपरिमा- 
णम् । प्रवृत्तिपरिसाणं द्विधा दिवाहित-प्राप्ति-परिहारार्थत्वात् | धर्मादिप्रयोजन- 
त्वाचतुथा | श्ृति-सदाचार-कामसुख-इतूहलु-विनितृत्तिप्रयोजनं पञ्चघा ग्राणादि- 
लक्षणा[ त् ] चेति भ्रवृत्तिपरिमाणम् | फलपरिमाणं द्विविधं USTE च | अदृष्ट 
कायकारणसामध्यै ग्रशुशक्तिः साधमसानिध्यं विश्वशक्तिश्रेति द्विधा, एवमशक्ति- 
स्तद्विपरीता । द्विधेव शक्तिदेव-गन्धर्व-यक्ष-रक्षः-पित्-पिशाचाः, अशक्तिमोनुप-पशु- 
मग-पक्षि-सरीसूप-खावराणि। शक्तेः प्रकृति? शरीरनिमित्तमशक्तेजरास्वण्डोद्भित्- 
संशो(से)काः | मातृपितृभ्यां जरास्वण्ड च तत् पट्कोशिकम्, प्रथिव्या उद्भि- 
यस् । प्रथिव्युदकसंसेकजमित्यररफलपरिभाणम् | दृष्टफठपरिणामं, करणानि 
प्रवर्तमानानि क्रियान्ते MITE शाकत्यादीनाभन्यतभं प्रायं कुर्वन्ति 
शक्तिरुक्ता | सिद्धिरुहेन साधन तारक) शब्देन सुतारम्, अध्ययनेन तारयन्तं 
वा तारादीन्याध्यात्मिकान्यभ्यतीय क्रियया तारक-खुतार[तारयन्ता]- 
नामन्यतमेन, प्रमोद मा्ुषाद्यायिमोतिकात्ययेन तत्जयान्यतमेनेव अप्लुदित शीता- 
्याधिमातिकासयेन | तत्रयान्यतमेनेव मोदमानम् , यदकुशलसंसृष्टव्यपाश्रयात् 
सन्देहातिऋमात् तदन्यतमेन रम्यकम् , दौभाग्यातिक्रमेण सदा प्र्नुदितमित्यष्टौ सि- 
दयः सन्निहितविषयसन्तोषाचिकीरितादर्थादूनस्य निवृत्तिरेकेव (रेवैक) तुष्टिरूपा या 
नवत्वान्नवविधा तुष्टिः ् रङृत्युपादान-कार-भाग्यकारणपूर्वकपुरुपान्यत्वापरिज्ञानात् 
माध्यस्थ्यलाभोऽम्भः-सलिलोषद्व्याल्याः शरीर-शरीरि-विशेषणोपायाथतस् 
आध्यात्मिकास्तुषटयः, बाह्याश्च विपयनिवेदजाः पञ्च विषयेष्वजेना-रक्षण[-क्षणक्षण]- 
क्षयासङ्गहिंसादोषदशनात् सुतार-सुपार-सुनेत्र-मारीचोत्तमा रूपाख्या इति नव 
तुष्टयः | एकादशेन्द्रियवधा बधिरान्धाप्रा मूक-जडोन्माद-[इणि]-ङुषि-ङ्कीबोदा- 
ag et], ies: Ramet विपरीतनामानोऽष्टावसिद्धयः, तथा तुष्टि- 
विपरीतनामानोञ्नास्भसिक्यादयो नवातुष्टय इ्शक्तिरशविंशतिविधा | आश्रयाः 

१ तादीला? aT । २ "ठाव" ञ्च । 



मीतावीदअयोगेन ्रधानविचारः | -यायागमाझुसारिण्यटङ्कतभ् । २६७ 

प्रवृत्यहङ्कार-ममकार-क्रो ध-मरण-विपादास्तमो-मोह-महामोह-तामिश्रा(स्रा)न्घता- 
frat: यश्च विपययाः rp टटफलपारिमाणम् | इत्थ रूषप्रवृत्तिफलपरि- 
माणमाध्यास्मिकानां कार्य-कारणास्मकानां भेदाना निदिएंसनेन तेयेग्योन-माचुष- 
देवेष्वपि सप्रपश्चेपु sry । तसात ५रिमितस्वात् संसमपूर्वका भेदा त्रीहाविव 
संसृष्टा मूलाडुर-पर्ण-नाठ काण्ड प्रसव-तुप-शूक-पुष्प-क्षीर-तन्दुलकणभावाः | यथा 
वा शुक्र-शोणितसंसृशः करुराबद्-मांसपेदि-शरीरव्यृह-बास्थ-कोमाय(र)-यौवन- 
स्थाविरा भावा इति 1 | | 

इतश्च अस्ति प्रधानस् , भेदानां काव-कारणमावात। शब्दाद्यात्मना 
व्यवतिएमानानि सञ्च-रजखमांसि प्रकाश-प्रवृति-नियमेः परस्पराथे कुर्वन्ति | 
सन्त्व सचा[त्म|ना व्यवतिष्ठमानं तद्भावायेतरयोः प्रवसि ख्यापयति | एवं रज; 
प्रवर्तयति, तमो नियमयति, शव्दाद्यारब्धानि पृथिव्यादीनि आर[म्मो]कमेण वृत्ति- 
(भ्रति)-संग्रह-पक्ति-व्यूहावकाशदानेः परस्परां Hales | इन्द्रियाण्यप्यन्योन्य- 
विपयग्रदणसाहायकेनोपकुर्वन्ति । यञ्च यस्य विपर्थ प्रख्यापयत्यजेयति, पाति, 
संस्करोत्युपधत्ते वा तत् कारणम् , इतरत् कायश । ग्यान-साधनात्मग्रख्यात्युप- 
भोगेः करणाथं करोति कार्यम् , करणं वृद्धि-क्षत-भग-सँरोइण-संशो(से)क-परि- 
पाठनेः कार्यार्थं करोति | एव बाह्या ध्या]त्मिकानां देव-मानुष तेयंग्योनानां 
सप्रपञ्चानामन्येनो(न्योन्यो)पकार-रक्षा-संग्रह-सेचन-पूजन-पोषण-स्िति-शुश्रूषा- 
ऽऽदिविकर्पा दर्णाश्रयादीनां योज्याः | एककतेका भेदाः, परस्परोपकारंकोप- 
कार्यत्वात् , शयना[सना]दिवत् , तसादस्ति प्रधानमिति | 

_ EH अस्ति [atra ,] शक्तिसद्वस्थामातत्वात् | :शक्तीनां 
कार्य-कारणानामधिष्ठितानामू, अनधिष्ठितानां च खकायेसमथोख्रिषु कालेषु 
शक्तयो्वतिष्ठन्ते | तद्यथा- आङ् प्रवृत्तः शक्यवखानमनुमीयते' | TATE 
[ब्धः प्रवृत्तिकाले5]वस्थानमपवगद्शनात् | weed प्रवृत्तिव्यति- 
रेकेणावस्थानदर्शनात् एवमाद्यन्तवद् व्यक्तम्रुपलभ्य व्यक्तशक्त्यावसा5स्त्यनव- 
खितशक्तेराद्यवसानामावात् खपुष्पवत् । अवखितशक्तेरेव तद्भावाद्, मूद! 
पिण्डादिभाववत् | Wem व्यक्तशक्तिप्रदृत्युपठब्येरस्ति अधानमिति | 

इतश्व- अस्ति प्रधानम् , वेश्वरूप्णस्याविभाग प्रार्ेदेश-काल-प्रमाण- 
बल-रूपप्रयासत्तेखश्यम्भाव्युच्छेदास्याँ च निवृत्तेः | जल-भूम्योः पारिणामिकं 
रसादि विश्वरूप्यं खावरेषु इषम् । तथा(या) स्यावराणां जङ्गमेषु, जङ्गमानां 
AAR, खावराणां MAY, जङ्गमानां TRAY | जात्यबुच्छेदेन सर्वे सवोत्मकं 
देशकालाकार-निमित्तावबन्धी तु न समानकालमास्माभिव्यक्तिस्ते मन्यामहे जल- 

५ “मन्न? भ | २ “शरवाह” भ । ३ “कोर” भ । 



224 TAT | | विध्युभयारः 

भृम्योरप्वेतत्यारिणामिकं रसादिवेश्वरूप्यप्रू, अन्येषां च भूतानामन्यपरिणाम 
इत्येवं तदप्यन्वसत्यवञ्यम्भाव्वविभागः। यत्र चाविभागस्तत् प्रधान वेश्वरूप्य- 
स्याविभागकारणपूर्वकत्वात् ATS AREIA तदण्डकरसपूर्वकत्वम् | quf 
प्रधानमित्येमि; पश्चमिषीतेः समन्वय-परिमाणोपकार-शक्ति-्रवृत्ति-वेश्वरूप्यग- 
त्याख्यैः मामान्यसंसगककते-शक्तिमच्छक्तिविमागसंशञ प्रधानं सिद्धम्। अत एवे- 
कत्वमर्थवर्ख परार्थखसंहयकारिणां पाराथ्याच्छयनादिवत् | अतः पुरुषासि- 
त्यमन्यत्वे AFT च एख्याणाप्र | ग्रथानस्याचन्तपुरुषार्थोपलब्ध्यनन्तरं निवृ- 
fal Reena ERI देति | अधान-पुरुप-संयोग-विभागावित्थमिय- 
त्परिज्ञानफर्ल च RITE | 

तथा संव्यवहारघसिद्वेरिल्यादि, यावदावीतानामिति व्याख्याते 
द्रव्यम् | एतेपामेव पञ्चानां वीतानां परिशुद्धाः पञ्चैवावीताः । एवमेभिः 
पश्वमिवीतेः ग्रधानस्य परिग्रह कृत्वा पुनरावीतेः करिष्यामः “परपक्षप्रतिपेचेन खप- 
क्षप रिग्रहक्रिया सा [ss Hiat इस्पदिषटं पुरस्तात् | तस्यास प्रतिपक्षाः सर्वकान्तिनः 
पुरुपेश्वराणु-प्रवादा विकारपुरुषा वेनाशिकाश्च । तेषां वि(बे)नाशिकप्रतिपेधमग्रे 
वक्ष्यामः | कसात् ? किञ्चिद् वि(वे)नाशिका हीतर इत्यतः प्रभृत्युपक्रम्याचु- 
पछव्धेनास्तीति द्वितीयस्य शिरसो[न]म्युपगतस्यासत उत्पत्त्यमावादू व्यभिचार- 
प्रसङ्ग गते यावदनागतेऽपि काले न भविष्यतीति । किञ्चान्यत् यदि 
व्यक्तस्यासत उत्पत्तिभेवस्यर्थार्थिभिस्ठण-एांशु-वालुका श्रुक्तामणि-रजत-सुवर्णानि 
क्रियेरन् | करात्? अभावक्रिया [गुरुकायो] भावक्रिया लघ्घिति । न त्वेवं क्रियते, 
तस्मादयुक्तमित्यादि, यावदुक्तोत्तरत्वादसम्यग् विधिः | 

किं चान्यत्- यदि व्यक्तस्यासत उत्पत्तिर्यान्य]भावादेकत्वप्रसङ्घः | 
प्रधानाभावात् सामान्यमात्रमिद व्यक्तं निर्विशेषमित्य[तित् प्र]सज्येत | कात्? 
सासान्यपूर्वकत्वाद् विशेपाणाम् , सामान्यपूर्वका हि लोके विशेषा इष्टास्तद्यथा- 
क्षीरपूर्वका दधि-मरतु-द्रप्स-नवनीत-घतारिष्ट-किलाट-कूविकाभावाः, न त्वसति 
भावः कश्चिदस्ति, यत्पूर्वका व्यक्तविशेषाः स्थुस्तसात सामान्यमात्रभिदं व्यक्त 
निर्विरोषमि्ेतत् । न त्वि(न्वि)दं तारक, qure व्यक्तमसत उत्पद्यते, न 
चेदं सत उत्पद्यते; पारिशेष्यात् प्रधानादेवेद व्यक्तमुत्पद्यत इत्येतद् व्यक्तम् , 
तसादर्ति प्रधानमिति | एषोऽन्वयवीतस्यावीतः । 

किं चान्यदित्यादि । तदेव योन्यभावादनवख्ाप्रसङ्गः परिमाणस्य takt- 
ूर्चकत्वाविनाभावादित्यर्थः । प्रधानामावान्िःप(धप)रिमाणमि[दं व्यक्तमव्यवस्ि- 
तमि]सेतत् प्रसज्येत | कस्मात् ? सतां छाथोनां लोके परिमाणं दष्टं तुठामान-हत्त- 

१ माणफळं प। २ दिष्ट qi ३ “वोन्बयी त° qi 



वीवाबीदप्रयोगेन पाय-कारणविचार; | न्यायागसालुसारिण्यलड्ूतम् | २६६ 

व्याम-रज्वात्मोपचयैन त्वसति भावः कथ्िदस्ति, यः प्रतिपद्यमानः परिमाणे 
ऽवतिष्ठत | तसान्निःप(ष्प)रिमाणमिदमञ्यनसख्ितमिस्येतत् असज्येत | न लि 
तारक, तखान्नेदं व्यक्तमसत उत्पद्यते?, [न Fe सत उत्पद्यते] परिशेषतः 
प्रधानादेवेदम् | तस्मादस्ति तत् । 

किं चान्यत्- एकजातिसमन्वयामावाप्रसङ्कादिति | तदेव खाली-धटेखादि 
दषटान्तविशेपः सामान्य-विशेषोत्थापनार्थुच्यते। अत्र परो ब्रूयाद्- “TAT AS 
उशेनाइसत उत्पच्तिस्तद्वथा- आकारो गोरवमित्यादि धर्ममेदादिति' | 

तत्रोवरम ताद्रप्येणोषकाराददोष इति । घर्ममेदपरिणया लोक- 
वृत्तान्तनयनादित्युपकारमेदश्रदर्शनात् कोर्यकारंगमाव-वीत्य वीतत्वलेशं च 
स्पृशतीति तस्मादेव ग्रन्थादतरगन्तव्यम्। यावत् पुरस्ताद् व्याख्यातम्। त(य)था 
तेय॑ग्योन-मानुप-देवानि परस्पराथ न कुर्वीरन्निति । तत्र यदुक्तं भूतानां तत्समु- 
हानां च व्यावृत्तेविंशेषमात्रमिद व्यक्तम् , तसादसत उत्पद्यते’ इत्येतदयुक्तमिति। 
पुनरसत्समन्वयाशङ्कां निरस्य प्रपश्चेन यावत् तसाद युक्तमेतदू योन्यमावाद् 

Jaag इति । एषोऽन्त्रयवीतस्यावीतः [सी ग्रसङ्गो [व्या]ख्यातः । आचार्ये- 

णापि तथेव व्यवस्था तुल्यजाति-सा[स]न्वयादि” इत्युक्तम् | तेनेव क्रमेण 
आदिग्रहणान्व(त् त्र)यः शेपा अप्यावीताः खूचिताः । 

तत्र कार्य-कारण[वीतस्या]वीतस्तावत् | किं चान्यत- काये-कारणपयोश्र 
व्यक्तमिदं द्विधा कृत्वा कार्यराशिं कारणराशि च। किं च “नासत उत्पत्तिः 
सम्भवति' इति वाक्यशेपः | क्रम-योगपद्य-प्रवृत्त्यसम्भवात् | परस्पराथोत्मठाभ- 
स्वात् कार्य-कारणयोरन्योन्याङुरूपात्मराभाभाबः | अतः क्रमेण प्रवृच्यसावअ- 
क्राक्षवत् | असच्चादसद्वादिनः । तथा युगपदप्यभू तविनष्टयोरनपेक्षत्वात्+ खरः 
विषाणवत् | क्रियाऽऽदि-मध्यावसानेष्वसस्मादेव ग्रवृस्यसम्भव; | यदारअ्यत तत् 
क्रियते, निष्ठां च गच्छतीति लोके इष्टम् । तत् परस्परापेक्षामन्तरेण न सम्भवति। 
चक्राक्षवदित्युक्तम्। तसात् कम-योगपद्य-प्रवुत्यसस्मवादकायकारणत्वप्रसईः | 
कार्यकारणभूतं चैतद् व्यक्तम् | तसाब्रेदर्मा[स]त उत्पद्यते, परिशेषतः प्रचाना- 
देवेदमिति कार्यकारणवीतस्यावीतः | 

किं चान्यत्- निर्वीजमकसादुत्पद्यमानं व्यक्तमनेकदेशत्यात् भेदानामसम्बद्+ 
ger, सम्बन्ध(ढूं) चोत्पथते; तसान्नेदमसत इति शक्तिवीतस्यावीतः । शेष" 
<a अश(स)क्तानुअश(स)क्तविचारेण | संखानमादिसद्वर्ममात्र शब्दादीनां बिना" 
श्य-विनाशिनाम् । एवं लिङ्गमादिम[स]दर्ममात्रम् । सखादीनां विनाइय-विना- 
श्िनाम् , तसिन् विकारसंज्ञा । तत्र यदुक्तं “विकारस्थ विनाशित्वात् प्रधानस्य 

१ "त: TH? H I 
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ruf इलेतंब्यक्तम् । गुणव्यतिरिक्तगुणप्रइत्तिकारणाभावादाकसिक्या; 
प्रवृत्तरभावाच इत्यादि प्रलभिब्चानार्थक्षिया-हेतु-काय:नियमादिभिश्र हेतुभिर- 
यन्तासदत्पत्तिविनाशप्रतिपेधार्ः exi अन्धो वश्वरूप्याविभागगतिव(वी)- 
तस्यावीतो द्रटव्य इति । एवमेपा प्रधानारित्वेक्यादिसाधनाथ बीतानां तत्सड्भा- 
वस्यान्यथा व्यक्तासम्भवख वा(चा)दशनेन श्यात्मकयो निहेतुत्वमवश्यसित्येतद- 
बथारणाथोनां चामीतानासतथार्थस्वसुस्तविधिना प्रतिपादितमेकत्वं पुरुषवदपरि 
णामित्वं | च सुखादीनाम् i वत एकत्वात् पुरुषयदपरियामित्यादतथार्थस्त्र वेति | 
तग्मादतथाथत्वादजुमानाना सत्वादेतेज्या नोपपन्ना।। wer erase | 
वंषम्यात्सकत्व विपरिणासः | पुनः राम्यापत्तिश्वेत्रि । तदतुणपत्तेजेगर्सग-संहार- 
कल्पना निमूला प्रथानाभावात् | तजिमृठत्वात् पुरुपाथन हेतुना प्रयुक्ता aR- 
रित्येतदापे वितथम्, तड्ितथस्वात् तडिपयः अल्ययोध्प्यज्ञानमेव, तदजानत्वात् 
ज्ञानप्राप्यपुरुवाथामावोञपीति समस्ततवार्थवियटनमेवेति किमवशिष्यते ! । 
चार्षगणे ते शु(सु)भाषितामिमतस्थाउयोञ्यसबुपपन्ञपरोक्षार्थवादः | ATI 
परोक्षार्थमपि तं गृह्णीयाम | न qa, aa सर्वेसवांत्मकत्वपरिगहू 
एव न्याय्यः | 

अन्य; पुनरिसादि | न सवासवात्सकखपरखिहो न्याय्यः, अन्यथा भवन- 
दतपरिग्रहाद् विभ्युभयनयकान्तोपयत्तेः । तत्र भवति भावदवेतम् | भवतो भावस्य 
भाव्य-भवितृत्वाभ्यां भेदाभ्यां भावोपपत्तिः इसेतत् त्रतिपादयिष्यते ped 
यथाऽनन्तरदापितं सन्षिभ्यापत्तिभवनद्वेतम् । तत्र तावद् ^: सन्निधिन हि, 
qatar | कुतः ? अनापन्नत्वात् | आपत्तिरनाविभूतस्याविभावः 
तत आइ-अनाविसूतत्वात्। अनाविभवनमप्रवर्तन् , अग्रवर्तनं चानियमः 
अथवाऽऽपचेविंपारिणामः भावान्तरेणोपलब्धिराविभावो व्यक्तिः [प्रदृत्ति;] सन्तत 
परिणामप्रवन्धः नियतखरूपत्वमघिगतद्रव्यार्थया(ताऽ)वस्ितिरेभ्यो(रन्यो) 
विपययः | अनापन्नत्वाद्सिभ्यो इेतुभ्योऽनापन्नत्वादिखरुपेभ्यो नालि, 
बन्ध्यापुजवत् सन्निधिः | आदिग्रहणादप्रवृत्तेरव्यक्तेरनियतेरित्यादिभ्यः | अतः 
सन्निधेरसत्पयायत्वात् सन्निविभवनाभावः | ननृक्तम- अस्ति-भवत्यादिषु असि- 
वर्तती सन्निधिवाचिनो, भवति-विद्यती सामान्यभवनवायिनो, पद्यतिरापत्त[भव] 
नवाची' इति | सत्यञचक्तमयुक्तं तृक्तम्, अस्त्यादीनां सन्निपातषष्ठानां सत्तारर्थ- 
वाचित्वात् सर्वेऽप्यमी सत्ताऽर्थमेवाविशेपेण बुवते | सा च सत्ता 'पद्यति-वर्त्य- 
CHARI इसत आह- पद्यति वत्तत्यर्थप्रवृत्तत्यादेव सचायाः । स्यान्मतम् , 

१ ^ri? भ। २ नल्ेद अ। CATT भ । ONER भ । 
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सद् विशेषद्रव्य-गुण-कर्मवद्' वर्तति-षययोरुपादानं सखा(ताविश्ेपत्वेनेति | 
एतच्चायुक्तम् , यस्मात् न हि ठ्रव्यादि सङ्गे देत्यादि यावदुपादानम् इति गता- 
aq । कि तहयुपादानप् ? | उच्यते- अस्त्यादि तुल्याथत्वेन इतो ज्ञायते ! इति 
चेत् सत्ताथा इत्यविशेपेण Tang 'अस्ति-भवति-विद्यति-प्षति-वर्ततयः सन्नि- 
पातपष्टाः Aaa’ इत्यविशेषेणीक्तत्वात सिद्धसेनसूरिणा । 

एवं तावत् सनिधिभवनं aAa निंरुपणाचुपपत्तः | जपत्तिभवनमपि 
नास्ति | कथमिति चेत्? यदपि चापत्तिभमवननिरूपणं rip: क्रियत इति 
चाक्यशपः | MATT अवत्ति सहदादिविकारापत्या यख्रात् तेल किङ भूयत 
इति | इतिशण्द[सि] हेत्वर्थत्वात् । महदादियादना पद्यत इत्यस्तात कारणात् 
प्रधानमेव भवति, तेनव भूयते सच्वादिमयत्वाद विश्वस्येति किलशव्दः क्षेपे । 
एव किल Cre झतमिति। स च क्षेपोऽ्नुपपद्यमानत्वात् | कथसिति चेत् ? 
उच्यत- तदापि [न तस्यापि] भाव्यसानछाइ भावयितारमन्तरेण भाव्यत्वानुपपत्तः 
खत एव [न] मवतीलथः। भाव्यमानत्वं च वक्ष्यसाणोपपत्तिकत्वात् सिद्वम्। तच्चेद् 
व्याब(प)त द्विवीथेन व्यावृ(पृ)तततरंण विना न प्रवर्तितुमहति, अनापन्नत्वाद् 
अनापन्नस्य च सान्नाधमात्रस(सा)पादेतासचात् | तसादनापत्नस्य च खत 
एवापत्यभावात् तदुक्तापत्तिभवने नोपपद्यत इति । किं कारणमजुपपन्नम् ? इति 
चेत् , अखतबत्वादन्यतर्ज हि तत् प्रधानाख्यमचेतनत्वात्। को इष्टान्तः ? शब्दा- 
दिवत्, तथा शब्दादयः सख-रजसमोमयत्वादि|खतबासतदात्मकेन प्रधानेन 
माव्यन्तेऽन्येन व्यापृता अपि व्यायारयित्रा, तथा प्रधानमपि, तस्मात् ततोऽन्यो 
भवति gE: । कोञ्सी ? यः कतो। कः कता? अत आह- यः BT: | कस्मात्? 
प्रवतनवृत्तत्वात् प्रवतयदः क्रियाग्रवतनस् , तेन अबर्तनेन वृत्तत्यात्-मपवर्तयितृ- 
त्वेन वृत्तत्वादित्यर्थः । प्रवतयद्धि कारणं तङ्गावमापद्यते शब्दादि, यथा प्रवर्तयत् 
सत्त-रजस्तमोलक्षण कारणं शब्दादिभावमापद्यते त्वन्सतेन तथा भवनवृत्त- 
त्वात् तेन प्रबृत्य(वत्य)मानरूपेण भवन्, तेन प्रवृत्तत्वात् प्रपतयितारमन्तरेणा- 
सवनादद्वत्तत्यात् TAIT | यथा तन्तवः पटं प्रवतयन्तः पटस्य कारणमि- 
त्युच्यन्ते, पटच तन्तुकायस् , तेः प्रवत्यत्वात् | 

नन्वेते प्रधानशब्दादिदष्टान्ता अद्वेतवाद समर्थयन्तीति उच्यते- प्रवर्त- 
यितृत्वमात्रसाधम्योत् तदम्युपणर्म्य भेदेन निदञ्यतेऽन्यथा पुरुषादिवदद्वैताभ्युप- 
गमे विध्युभयेकान्तोत्थानाभावाद् , भाव्य-भावकमेदप्रसिद्धे् । अभावितस्या- 
AME वन्ध्यापुत्रवद् , अणुधमादयोऽपि भाव्यमाचा एव स्युः, इत्यतत्साधम्य- 

न 
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रष्टान्वाः शब्दादयः | यध्वं प्रस्तुत धमोधमोवणवो वा कारणमस्त्येवेति सिद्ध- 
aq, किमलुमिवेन कारणेनेति चेत् ? नेत्युच्यते- धर्माधमो(ण्वा)दीनामपि 
च तन्त्बंश्वादिवदित्यादि, यावत् प्रतिविशिष्टबुद्धिः यथा पटस्तन्तुपूर्वकस्त- 
न्तवाँञ्शुपूर्वका; | अंशवस्तुटिपूर्वकास्तुटीनामापे प्रवतने शक्तास्ततः पूर्व पूर्व याव- 
च्छताणुकम्ततोऽपि पूर्व पूर्व यावद् sepe: परमाणुरित्यनुमीयते शब्दादितो 
यावत् TAAL, तथःऽप्वादीनामप्यचेतनानां प्रवर्तको धमाधर्मो । आदिग्रहणात् 
काल-खभाव-नियद्यादिवाधन्तरपरिकल्पिताः । एवं पूर्व-पूर्वशक्त-तारतम्पेनेश्वरः 
सन्निहिततद्विधशक्तिः। भमोधमाण्वादिः(देः) प्रधानशब्दादेसथा तथा विनिवेशने 
सनिहिता यस्य शक्तिः सोऽस्ति। का श(सा) तद्विधविनिवेशनशक्तिमुख्या तस्येति 
चेदुच्यते- प्रतिविशिष्टा बुद्धिरतोञ्सो अ्तिविशिष्टबुद्धि(ः प्रतिविशिष्टडुद्धि]भ्योऽपि 
खपति-ङुलालादिभ्यः प्रतिकतृविनिवेशनप्रवृक्ति-निवृत्ति-दिनियोजनेषु ज्ञात्वा 
(ज्ञत्वात्) खातड्याच तेषां भावानामीऐ) न ते तस्थेशते, नाप्यात्सनो, न च पर- 
स्परमज्ञाखतन्रत्वाभ्याम्। स तु प्रतिविशिष्टबुद्धित्वात् Ares, तस्याभिप्राये- 
णेव प्रवृत्तिमापद्यन्ते धमोण्वा(धमो)दयः । सोऽपि चाभिप्रायप्रवृत्यापत्तेने सन्निधि- 
मात्रवृत्तिः, अतस्तेषां प्रवर्तयिता प्रवत्तयितृत्वात् कारणशक्तिमत् | स एव तेषां 
शक्तिमतामपि भाव्यत्वेनाखातच्यात तस्येव तठावत्ति-निवृत्ति-विनियोगेषु खात- 
ब्यात् | जगत्सग-खित्यन्तराल-अलय-महाग्रलयेषु प्रवतनं, प्रागोदासीन्येन स्थितानां 
धमोदीनां सृष्टेः प्रवर्तनम्, प्रवृत्तानां पुनरुपसंहारानिवर्तनम् , विनियोगो देव- 
मानुष-ति( ते)येग्योनाव् सरित्-समुद्रादि-तनुकरणाद्रवयवविभागविज्ञा(न्या)स+ 
विष्णु-मन्वादीनामधिकृतपुरुषाणामपीह पर मे श्वराभिप्रायानुरो पेन प्रवर्तेमाना- 
चिकृतराजस्यानीयादिएरुषा[णा]मिव wa प्रवतेयितृत्वात | 

इतस्तत्साधम्यग्रदशनार्थभाह- अधिकृतपक्तवत् । तद्व्याख्यानाथ 
सम्झवन-धारणेयादि, यावत् प्रयोजनमात्रत्वात क्रियाया इति | यथा 
हि राज्ञा नियुक्तः aan: खाली-काषठ-तन्दुलादीनां सम्भवन-धारण-ज्वालन-विक्ने 
[न]व्यापारेषु प्रवृत्ति-विनियोगेपु खातव्यात् तत्तदात्मा भवति, य(त)थेश्वर 

इति | अथवा कते-कर्म-करणाधिकरण-सम्प्रदानापादानानि प्रतिकारकं पचादीनां 
क्रियाभेदादू यथा खशक्तिखातच्यात् कृणि | यथाऽधिकरणं स्याली निदर्शन- 
मात्र सम्भवन-धारणे Fadl पचतीत्युच्यते, जवलनं कुर्वन्ति काष्ठानि पचन्तीत्यु 
च्यन्ते, अधिश्रयणोदकासेच[न)-तन्दुरावपनेघोऽपकर्षणादिक्रियाः कुर्वन् देवदत्तः 
पचतीत्युच्यते; इत्यादि प्रतिकारकं खातच्ये सत्यपि उपक्रमम्रवृत्त्य(भृत्य)पवगेपर्य- 
वसानासु क्रियासु तस्यव खातब्यात् सम्मवनादिप्रत्यश्षतायामपि पचनशक्तिमता- 
मप्यचिकरणादीनां देवदत्त प्रवतयितृत्वादेवोच्यते-दिवद्त्त एव पचति’ इति 
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नान्यमी(ई)धरत्वात् | तां मुख्यां करतेशक्ति दशेयति- तेन पच्यते वृतीयया कर्तरि 
विहितया, स फचतीतिं वा प्रथमया, तत्र विहिततिग्रत्ययसमानाधिकरणतया | 
पुनरपि स्फुटीकरणार्थमाह- तेन पचनं क्रियत इति repe भवति । तेन 
पच्यते, स पचतीति कुतः ? प्रयोजनमात्रार्थत्वात् । क्रियायाः प्रयोजनं परव्या- 
पारणं, विक्लेदव्यापारणार्थाः सम्भवन-ज्वलनादिक्रियाँसासां च सवासां देवदत्ता- 
यत्तत्वात् । स पचति, तेन पच्यते इत्युक्तम् | | 

दृष्टान्तान्तरमाह- स्फुटीकरणार्थ व्यापित्वप्रदशनार्थ च साक्षाद् वा भवितृवत् । 
quid यथा च- सम्भवनेत्यादि, यावद् अचति च । भवति, न केवलं 

पचद्यादिबाद्यक्रियाविषयमेव ग्रयोज्यत्वम् | किं ate? ब्रीद्यादि-भवनाचन्त+- 

क्रियावि पयमपि प्रयोजनम् | तथा भवत् प्रथिव्युदकादि ari त्रीहिजोयते भवती- 
eren । सम्भवन-घारण-समर्था प्रथिवी, रोह्णसमर्थमुदकम्) आदिग्रहणाद् 
वैधैनसमर्था वायु-कालादयः, तेः कारितस्य ब्रीहिभर्वान]स प्रत्यक्षतायामपि सत्यां 
त्रीहिजीयते भवत्यन्तःसन्निविटखातव्यात् aaa अयोजकत्वादुच्यते- 
भवतीति | भवनमपि भवदेव भवतीति खरूपमात्रलाभोऽपि तद्वशादित्यर्थः | 

अथवा प्रस्तुतम्रधानकारणवादिसिद्भमेवेदं नि दशनम्-सत्त्व-तमः-प्रकारो- 
त्यादि, यावद् रॅंजोभवन[व]द वा । यथासंख्यं सत्तस्य प्रकाशप्रदचिखमसो 
नियमग्रवृचिश्चारवेत्युक्तम् । सत्त्व शब्दात्मना ग्रवर्तमानमित्यादि परस्परोपकार- 
वीते प्रकाशादिलक्षणस्य wala] wae: | शुरुचरणलक्षणस्य तमसश्च अवृत्ति- 
थथासंरूयमितरयोः ख्यापयति व्यवस्थापयतीति वचनात् | रजस्तु प्रदृचिलक्ष- 
णमेव aan विशेषतः सत्यपि प्रबृत्तिसामान्ये करोति प्रवर्तयतीति 
वचनात् | तथाऽदृष्टा एवादिभूतकालादि्रवर्तमानसामान्येऽपीश्वर एव प्रवतेयि- 
gem कारणमिति दष्टान्तबाहुल्यमप्रदरशनं प्रतिसिद्वान्तपरिद्टाद््टादेः प्रवर्तयि- 
तत्वख्यापनाय सिद्धान्त सिद्धान्त प्रति प्रतिसिद्वान्तम् | तेषु[तिषु वेशेषिक्रादि- 

सिद्धान्तेषु] कल्पितानां परितोऽलुमानेषष्टानामप्यदृ्टाणुप्रथान-विष्णवा(षण्वा)- 

दीनां परवर्तयितेश्वर इति दाष्टीन्तिकोपनयनात् । इति स एव [भव]तीत्थमीश्वर 
एव भवति, परमार्थतः सर्वव्यक्तिरवृत्त्यात्मकत्वात् सर्वासां व्यक्तीनां ग्रवृ- 

तय आत्माउ्ख सर्वव्यक्तिप्रवृत्यात्मकसह्ठि[शिश्वुद्धि|शक्त्याध्यासरूपत्वात 

तासामेच चास्याष्टमूँतितोच्यते क्षिति-जल-पवन-हुताशन-यजमानाकाश-सोम-छ्या- 

ल्याब्टयूतिताझ्य खणक्सा ध्यासस्पलात् MG स एव भवति | सा सा च! 
५ "तीव प्र प। २ वर्तन? प। ३ राजभवनाद् प। ४ सत्वश्च प। ५वृत्तीनांप । 

६ Safar’ प । ७ "ते? श्र । 
do do ३५ 



२७४ नयच कम् । [ विध्युसयार; 

कि चाल्यद- GPR RST qr EISE एव कारण, नाद्टादि, 
न प्रधानादीति | अत आह~ इतरथेल्यादि, WAT TUD च ता | यद्यद्त्वादेः, 
प्रधानादेवा FIAT! फलानि वा स्युः, क्रियाण पूर्वकृतकमेफलप्रेरितानां तदनु 
रूपत्वात् फलानां च फलप्ररितकमानुरूपत्वान्मलुष्यनिर्वर्तनीयः एव स्वभावमा- 
दंवादिक्रियाः कृत्वा मनुष्य एव पुनरपि स्यात्; मा भूत् सरागसंयमादिदेवगति- 
निर्वतनी यक्रियासम्ब॑न्धी तदनुरूपतक्रियशरीरादिलड्थ्युत्कर्पभावः | तथा बहा- 
रम्भ-परिग्रहादि-निरयायुःसंवर्तनी यकर्ममाक्. तदनुरूपदःखेंकरसनारकत्वनिकृट- 
फलालुभावी वा मा भूत् परम्पराबुरूप्रशालिबीजाङ्करादिहेतुकायभावप्रवन्धवत् | 
विशिष्टविशिएवुद्धिखतचकारणप्ररणा भावात् ,खानुरुपकाय-कारणाबुवन्धसामथ्या- 
भ्युपगमाच्च नादष्टात्, न प्रथाना देर्वेषम्यं स्यात् | दं च (दृष्टान्त)वेषम्यमध्ययन- 
चिद्यागमानविगमाद्युत्कपापकपयोरन्यदतो विमदंक्षमं कारणमस्तीश्वर[कामचारप्र] 
रणादू ऋत, तदभिग्रायस्याप्रतिघातस्य प्रवृत्तिः कामयारस्तेन प्रेरण भावानां प्रवर्तनं 
खाचाराणामप्यनिएफलसम्बन्धो, दराचाराणामिटफलसम्बन्धः | तसात् सर्वमीश्वर- 
प्रवर्तित रवतते, नान्यथा। प्रयोगश्- तनुकरण-सुवनसाधनाथेत्यादि, यावत् 
तक्षाधिछितरथदारुगणवदि्ति | यथाप्रक्रियं शरीराणीन्द्रियाणि waa च 
साथयितुमधितिषए्ठद्भिरद्टः प्रेरिताः परमाणवो वेरोषिकाणां प्रवृत्तानि सत्त्वादीनि 
प्रधानेन साख्यानामन्यंषां वा भूतानि काल-खमाव-नियव्याद्यधिष्ठितानीत्यमि- 
मतानि प्रवयानि सप्रवतकानि विशिष्टचेतनाधिष्ठितान्येव प्रवतत(न्त)इति [प्रति] ज्ञा, 
सम्भूयकाथकारित्वादिति हेतुः । सम्भूयकारित्वं पूर्वपूर्वशक्ततारतम्यकारणानु- 
मानोक्तेः परमाणु-सस्तादयः सम्भूय तन्वादित्वेनावस्थिताः परस्परेण सम्भूय 
गसनाभ्यवहरण-सुख-दुःखानुभव-रूपाद्ुपलब्धि-सत््वगुणाधारतादिकायं कुर्वन्तो 
दृश्यन्ते । तत् सिद्धमेषां सम्भूयेकार्थकारित्वम् , तक्षाथिष्टितरथदारुगणवत् । 
रथार्था दारुसङ्घातो रथ-दारुगणः, स तक्ष्णा विशिष्टवेतनेनाथिष्टितस्तथेतानि तथा 
चेतनत्वात् तथेति तस्यामेव प्रतिज्ञायाम् , अचेतनत्वात्’ इत्युपचयहेतुः | स एव 
रथदारुगणो [दृशान्तः वक्ष्यमाणः] वा तुयादिविदिति, तन्ुकरण-शुर्वाना]नाम- 
चेतनत्व च सिद्धस् । अथवा स्थित्वा प्रवृत्तेस्तुयोदिवद् यथा तुरि-वेमश्लाका- 
नलिका-रञ्वञ्चनिका-पत्रादीनि प्रागप्रवृत्तानि, किश्चित्कालं खित्वा [प्र]वर्तमानानि 
विशिष्ङुविन्दबुङ्यविष्ठितानि पटनिष्पत्त्ये प्रवर्तन्ते, तनुकरण-भुवनानि तथेति | 

चेतनानधिष्टितक्षीर-दधि-मेघादिवदनेकान्त इति चेत् । स्यान्मतम्- प्रतिविशिष्ट- 
बुद्धिना केनचिदनधिष्ठितेषु क्षीर-दधि-मेघादिषु सम्भूयैकार्थकारित्वाचेतनत्व- 
खिल्वाप्रइत्तिधर्माणां दशनादनेकान्तिकता संशयहेतुतेति | 



spat] न्यायागमानुसारिण्यळडूतम् । २७५ 

एतच न, अदष्टकतृकविषयप्रतिज्ञा्श्याव्यतिरेकात्। अद्टोऽस्याः कर्ता 
विषयः सेयमदृष्टकतेकविपया अतिज्ञा, तस्याः ग्रतिज्ञायास्तनुकरण-शुवनधर्मिकायाः 
प्रतिविशिएबुद्भथिषतत्वसाभ्यधर्मणः क्षीर् दथि-मेघादिधर्मिणामपृथकत्वात् , 
्रतिज्ञाऽन्तःपातित्वाद् विपक्षाभावे हेतुव्यभिचाराभावात् नानेकान्तः। शब्दा- 
नियत्वसाधने प्रतिज्ञा तु(नु)नीतजलवि(धि)ध्वन्यनित्य[त्ववद् यथा अनित्यः 
शब्द इति प्रतिज्ञाते कृतकत्वं देश-कालाभ्यामनवरते जलथिध्वनो पुरुपादिभेदेन 
चानवरते सामादिशब्दे च दृष्टत्वादनेकान्त इति बचनम् । तदाभासचोदनम् , 
उदन्वत्-सादिशब्दानामप्युपादानभेदभिन्नानां शब्दू इति शत्रग्राह्मत्वाभेदेन प्रति- 
ज्ञातानां शब्दत्वानतिक्रमात् पक्षान्त[नीत]त्वात् तदनित्यत्वम् | कृतकत्वाविना- 
भाविशब्दादन्यस्य Aaa कृतकस्याद्शनाचच जायते, देशञ-कालोपादानभेदभिन्न- 
स्याभेदेऽपि सत्पृपलभ्यधर्मणोऽनुपलम्यत्वाच्छव्दव्यक्तिधर्मित्वाच्च जात्युचरं च 
तस्मादचुत्तरमिति | 

खित्वा म्रवृत्तचेतनानधिष्टितेथ्वरवदनेकान्त इति चेत् स्यान्मतम्- यथेश्वरः 
खयं प्रागम्रवृत्तान् खित्वा प्रवर्तयन्नपि चेतनान्तरेणानधिष्टितः प्रवृत्तथ। तथा 
तन्वादीनि खित्वा ग्रवृत्तानि स्युरित्यनेकान्तः | इश्वरस्य वा चेतनाधिषि[त]ते 
त्यादि | एवमनेकान्तिकत्वानिच्छाया वा चेतनाविष्टितोऽसावीश्वरः प्राप, खित्वा 
प्रदृत्तेरद्ष्टाणप्रधानादिवत् अतोऽ्न्येश्वरता ग्रहाथिष्टितस्री-पुरुपादिवत् , तस्यापि 
याधिष्ठातुरन्याधिष्ठिततेत्यानवस्था स्यादिति | ] एतच्च न, चेतनाधिफितप्रवृत्तित्व- 
साध्यधर्मत्वात् नेप दोपः | चेतनाधिष्टितप्रत्तित्वे हि साध्यते धर्मः, स चाचेत- 
नमेव तद्धमिविषयत्वा्चेतनानां सिद्धत्वात् , प्रयोजनाभावाच | तनुकरण-अ्ुवन- 
साधनप्रइत्ताद्ृष्टाणु-प्रधानादीनि ह्यचेतनानि धर्मिणि चेतनाधिष्ठितत्वधर्मेण विशि- 
शनि साभ्यन्त इति प्रतिज्ञाविषयाज्ञानाददोष इति देवदत्ता[द]यस्तहि चेतनेश्वरा- 
[नधिष्ठिताः प्रवर्तन्ते सामथ्योद्चेतनध्मिविषयं चेतनाभिष्ठानं साध्यते ग्रतिज्ञा- 
विषयव्यवस्थायां चेत[ना]नां देवदचादीनां चेतनेश्वरेणा]विष्ठानं न प्राशेति। ततो 
देवदत्तादिवचेतनानघिष्ठि[तानि तन्वादिसाधनाथादष्टाणुग्रधानादीनामनेकान्तः । 
सोऽपि चेश्वरस्तद््चतनान्तराधिष्ठित इति ग्राप्तमुच्यते च त्वया दूष्यत] एव त्वया 
चेतनानामपीश्वरायिष्ठानस् | यथा- 

'अन्यो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुख-दुःखयोः | 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत् खर्गे वा श्रश्रमेव वा li" 

( भा० qo अ, ३०, Blo २८) 
१ अज्ञो 3T | 



२७६ नयचकम् | [ विभ्युभयार$ 

पुरुषवादनिग्सनायेति ह्ोकवचनप्रयोजनमाइ- भा भूत पुरुषकारणवाद- 
प्रसङ्ग, तठवखामात्रयू, नन्वदणप्रधानाण्वादीति | अत उक्त भवता- 

अन्यो जन्तुरनीशोध्यम्' इति | 
अत्रोच्यते- न, m. विशिष्टवृद्धिचेतनप्रतिज्ञानाव प्रागस्माभिर्विशेषित 

विशिए्वुद्धधिष्ठितानि तन्वादीनि विशिष्टवुद्धित्वं चापराधीन खातच्यम् | तत 
कुतः सिद्धस् ? इति वेदुच्यते- विशिष्टवुद्धित्यमपि चास्याथोनामर्थक्रियायोग्य- 
त्वेन सन्चिवेशकत्वात्) तन्वादीनि Aesth अर्थक्रियायोग्यत्वेन 
सन्निविष्टावयवत्वात् थान-गधन-शयमासनाहारादिप्रयोजनानि हि तन्वादिपु 
क्रियन्ते | तत्क्रियायोग्यावयवसन्निवेशात् थपतिजुद्धिपूर्वकप्रासादवत् तसादर्थ- 
क्रियायोग्यत्वेनाथोनां aaa a स्थपतिवत् तसाच विशिष्टवृद्धिरिति । 
अनेकान्तिकतोज्लावनार्थमाह- तन्वादीनीत्यादि, यावत् [नीलोत्पल]नाल- 
कण्टक-मयूरचन्द्रकादिवदिति । न हि प्रशस्तशुभवर्ण-गन्ध-रस-स्पशस्य 
लक्ष्मीनिलयस्थ जलाशयालङ्करणस्य [कमलस्य] ग्रहण-घारणोपभोगादिसाधनभूते 
नाले केनचिद्स [य]या “मा ग्रहीत् कथ्रिद इति कण्टका[ः] कृता नीलोत्पल- 
नाठादिष्वप्यतिप्रसङ्गात् | न च मयूरचन्द्रकाणामिन्द्रचा पवरर्णप्रतिस्पद्धिविचित्र- 
वर्णता कृता | कुड्यादिपु चित्रकरेणेव केनचित् विशिष्टवुद्धिना चित्रकरचेतनदा- 
नाद्यभावग्रसङ्गादिति i 

अत्रोच्यते- न दधि-मेघादिवदुक्तोत्तरत्वात् , क्षीर-दथि-मेघादिवत्; पद्मना- 
रकण्टक-मयूरचन्द्रकादीनां तन्वादिवचादकतेकविपयग्रतिज्ञाथोव्यतिरेकादनै- 
फान्तिकत्वाभाव इत्युक्तोत्तरमेतत् । 

एवं तावत् सामान्येन विशिष्टुद्धिपूर्वकतोक्ता | प्रस्तुतकापिलमतापेक्षया 
aa प्रतिज्ञायते- लघुप्रकाशोलादि, यावत् पाचकाधिछठितानलोदकौदन- 
साधनयद्ति। यथा परस्परप्रयनीकयोरय्युद्कयोः ग्रत्यनीकत्वविधायिना 
विशिष्टबुद्धिना पाचकेनाधिष्ठितयोः सत्यापि मिथः प्रत्यनीकत्वे तहुद्धिवशवर्तिनोः 
संहसकारित्वादो[द]नसाधन इष्टम् , तथा उघु-गुरुणोः प्रकाश-वरणयोः प्रदृत्ति- 
नियमयोश्र मिथो विरुद्धयोरपि संहत्य महदादिभावेनेकार्थकारित्वाद् विशिष्ट- 
वुद्धिपूर्वकतेति | 

अन्योन्याभिभवन-मिथुनवृत्तित्व-विपरिणामादि चेत् स्यान्मतम्- सत्त-रज- 
स्तमसामेवाज्गाङ्गिमाचः | पुरुषार्थसुद्दिश्य प्रदचानां वैषम्यविपरिणामात् महदा- 
दिसाधनं ताभ्यः (नान्यः) प्रयोक्तेति । एतच्च न, परिणामस्यापि कार्यत्वात् , 

१ अङ्गो भ। २ <दुत्तरो” q । DS 



जगस्कढ्केश्वरविचारः} न्यायागमाडुसारिण्यलङ्कतम् । २७७ 

तद् च्याचष्टे- घमान्तरेक्यादिपरिणामो हि धर्मान्तरनिपेधान्न धर्मान्तराविर्भवनं 
च तदूद्ययभूत EDIT, सृ तु परिणामः कायत्वात्, पूर्ववत् ग्रतिज्ञाथोव्यतिरेकाद् 
रथादिवतं सोऽपि विशिष्टवुद्धिमडरिदितः, तखादयुक्त खत एव परिणमन्ते Sur 
दयः’ इति | 

अन्वाह चेति, जिनमतानुसारेण- एकोऽद्वितीयः प्रधानो वा वशी ज्ञत्व- 
स्वातच्याभ्यां निःक्रि(ष्करि) याणामज्ञाखतत्राणां [परतन्राणां] qure ज्ञा अपि हि 
निष्क्रिया एव बहूनौमनन्तानां ग्रधानाण्वादीनां कर्म-करण-सम्प्रदानापादानाधिक- 
रण-ग्रघानशक्तीनामनन्तानामपि ग्रवर्तयितृत्वात् , खवशीकतुं TEATS वशीति। 
एकं बीजं प्रधान महृदादिविपरिणला बृद्धा उैद्या(व्रीद्या)दि-सतम्बान्ता(न्ना)नन्त- 
रभेदभिन्नजगत्तया यः करोति सृजति अधितिष्ठत्यात्माभिप्रायानुरूपेण तथा तथा 
व्यवस्थापयति | तमीश्चरी(रं) स्वतो भिन्नस्य भाव्यभवनस्य ग्रधानादिसंज्ञस्य 
भावयितारमात्मथमात्मनि खितं क्षित्याद्यष्टमूर्ति सर्वगतं सर्वत्र तासां सङ्भावात् 
येऽनुपश्यन्ति, तत्म्रसादादेव तज्ज्ञानानुसारेण योगाभ्यासम्रसादक्रमेण । FSA- 
पञ्यन्ति ? धीरा अविचलितयोगसमाथयः | को योगः ? 

“ग्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणायामोऽथ धारणा । 
तर्कः समाधिरित्येप पडङ्गो योग उच्यते d 

[असृतनादोपनिपत् , अत्रिस्मृति ] 
तत्रेन्द्रियाणां विपयेभ्यो मनसश्च प्रत्याहरणं प्रत्याहार! | ग्राणायामस्रिविधः- 

रेचकः, कुम्भकः, धारक इति । तत्र रेचक आन्तरं वायु बहिनिप्काशयति नासि- 
काद्वारेण | पूरको बाह्यमन्तः प्रवेश्य पूरयति। कुम्भकः पूर्णङुम्भवदर्पन्दं वायु 
सामीप्येनावस्थापयति | ध्यानमिष्टदेवताचिन्तन वा । धारणा यथाऽभ्यासं हृद- 
यादिषु TAT मनसोऽवश्थापनं यथा पूर्वं नाभो, ततो हृदये, कण्ठे, नासिकाग्रे, 
भ्रुवो मध्ये ललाटे मूधेनीति | तर्क! झन्यागार-गिरिकन्द्राऽऽ्धेकान्ते शुचौ देशे 
शरीरमृज्वायस्य दन्ताग्राणि जिह्वाग्रेण सन्धाय पस्यं(यं)क-खस्तिक-वीरासनाद्या- 
सनं समपादादि[खानं assena ध्यायतो मे समाधिभेवतीति तर्कयेत् + अने- 
नेत्थं कृते [न] क्रियाविशेपेणाहार-विहार-ख्राध्यायादिना ध्यानसमाधिभेवतीति 
तदुपायविचार ऊहस्तकेः । ध्यानयोगाभिरतिः समाधिरित्येष षडङ्गो योगः । 
अनेन योगेन सर्वत्र क्षिय्रादिमूर्तिमीथवरं ser पथाद् भावितात्मा तमात्मखमेव 
पश्यति- “यदत्र मम शरीरे कठिनं सा पृथिवी परमेश्वरमूर्तिः । यद् द्रव तज- 

१ “एको वशी निष्क्रियाणां बहूनामेकं बीजं बहुधा यः करोति । 
तमाए्मस्थं येऽनुपरयन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वत नेतरेषाम् ॥' श्वेताश्व० ६।१२. 

२ बह्मा भ | ३ गळोपनि? go २६१. 
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gea तेजथलं वार, WAHT, यञ्चेतन्दै स यजनानः, चक्षुः a, Pong 
सोमे मनो वेलन्येष्वप्यवयवेपु यथासम्भव येऽ्ञुपञ्यन्ति, ते धीरा! शाश्वतीं 
शान्तिमाहुंपन्दि ¦ नेनेवेश्वरेण सायोज्य निर्वाण मोश्रमित्वर्थः ¦ नेतरे प्रधान- 
पुरुप-नि[ययादि]कारणिन इति 

नयखरूपाख्यानार्थमाह- अर्थ विधिरुभय'भाक । उभयं विधि नियम 
च भजत इत्युभयभाक विधिव्याख्यातो लोकवदिति पूर्वमिति [सारयति । ] पुनः 
संक्षेपेण व्याचए- अनयवादद्रवृत्तिः । न किश्विदर्थमयस[य]हरति | कि न एतेन! 
यदि सामान्यं यदि विशेष इत्यादि तस्य .विधेरत्सयाद् विधानात् स विधिविंधी 
यते । कस्मात् ? सर्वसवात्मकत्वात् निरपवादः प्रवर्तत एव | प्रवर्तते न क्कचिद् 
व्याहन्यते | अयं हि नयः “सवं सवात्मकर्म! इतीच्छति। यथा कः (ग्राक)सचितं 
सन्निध्यापत्तिव्या[ख्या]ने, तदेवात्रापि वक्ष्यते । नियमः सन्निधिप्रयोज्यसतोर- 
प्रवृत्तेः यावेतावनन्तरोक्ता सन्नियिभेत्रयापत्तिभवनसह्ायमीश्वरम्रवत्यो वा प्रयोज्यः 
प्रधानादृषाण्वादिभावस्तयोइ योरप्यप्रवृत्तेरसत्त्वस् | किं कारणम् ? तयोरसत् सत्वात् 
तदुभय ह्यसदेव सदित्युच्यते | uer कतुज्ञेस्येव भवनात् , तद्विलक्षणस्याभव- 
नापन्नस्याप्रवृत्तस्यासत्त्वात् , खपुष्पवत् | तसात् नियमश्चेति विधिविधीयते नियम्यते 
चेति । ततोऽयं विधिरुभयमागिति शब्दार्थः 

अघुना सादञ्य-सामान्य च शब्दार्थः । वाक्यार्थस्य वक्ष्यमाणत्वात् पदार्थ 
ति गम्यते | सदशसन्निवेशमानर्मीयत इति समानम् । समानं इक्त्व यत्र द्रष्ट्णां 

तत् SEN | सदृशं समान समानभावः सामान्यं जाति-लिङ्ग-प्रययाभिधाने 
ति । नान्यापोहेन समानवस्त्वतिरिक्ततत्तखादि वा तदनुपपत्तेरेतत् सामान्यं 

शब्दाथः | ननु सामान्यमविकर्पात्मकं पुरुप-नियत्यादिसर्वसवात्मकत्वादिति 
पू्वादग्रसङ्ग इति चेत्, नेत्युच्यते, सर्वसवात्मकत्वेऽपि च सृश्खर्थवच्चात् जग- 
्सृष्टिरक्षणोत्सगनव्यापित्वात् तदर्थवत्तादस्य नयस्य नाविकल्प इति संभंत्स्यते 
्रकृतशब्दाथः । अभिहितन्यायेन सत्तादि-शब्दादि-तन्वादिविकल्पप्रत्ययस्थ 
सत्यार्थत्वादइतप्रत्ययस्यासत्यार्थत्वादिति पदार्थ उक्तः | 

वाक्याथाऽधुना- वाक्यमपि च एथक सर्यपदमिति वाक्येञ्चधारिते 
तदथोवघारणसौकयात् । 

आख्यातः शब्दसङ्गातो जातिः सङ्घातवर्तिनी' | 
( वाक्यपदीये का० 9, Fro १-२) 

इत्यादिषु वाक्यलक्षणविकल्पेष्वस्य नयस्य मतेन एथक सर्वे पदं वाक्यम् , 
वाक्यार्थः पृथक् पृथक सर्वपदार्थ इति। यथा- देवदत्त! गामभ्याज WT] 



नयविचारः | न्यायागमाजुसारिण्यलङ्कृतम् | २७९ 

इत्यत्रेकेकं पदे वाक्यम् | किं कारणम् ! तखात सर्वसर्वात्मकत्वादेव यखादू देव 
दत्तोऽपि गवात्मकोऽभ्याज्यात्मकश्च | तथा प्रवर्तनात् तत्तदापत्तेस्तान्यपि तथेति 
तसात् सर्वसवात्मकत्वात् प॒थक् usu सव पं वाक्यमिति | 

एतस्य विध्युभयनयस्य द्रव्यार्थभेदोऽर्थः पूर्वविरुद्धात् नयानामविकल्पार्थीद् 
विधिविधिनया[दू ] विकल्पार्थद्र्यार्थतया भिद्यते | 

अथोक्तानां नयानां कस्मिन्नन्तभीवः ? इत्यत आह- सङ्जहदेशत्वाद् 
द्र्व्यार्थ; | सङ्गहनयस्यापि शतधा भेदात्। तदेशस्तदेकदेशः द्रव्यशब्दार्थ; | कत- 
मसिन् विग्रहे ? इति चेटुच्यते- द्रव्यभापि गुणंसंद्रावः | तद्व्याख्या- समेकी- 
भावे, डु गतो' तसाद् गुणानामेकीभावेन द्रवणम्- “कारणे कार्यस्य सचात्' | 
सतामेव सुखादीनां रूपादीनां पृथक् पृथक् सन्निहितानामेक्यगमनाज्जीव-पुद्गल- 
परिणामः संगमनमाह- विध्युभर्य[नय]त्वात् सन्निहिततद्विधशक्तीश्वरएथकत्वाद- 
प्वादीनां तदेकेक-सवोत्मकत्वाच तेपां भवत्वकीभावः, मा भूदीश्वरखेति नेत्युच्यते- 
तेनापि तद्वशित्वात् स[न्नि]हिततच्छक्तिनापि सहेश्वरेणेकीभावे तच्छक्तिव्यक्तेनी- 
न्यथेति। अत एव चास्य नयस्थाद्वेतवादात भेदः | 

आह- किं खमनी षिकयेतटुच्यते ? आहोखिदस्त्यस्थ किञ्चिटृपनिवन्धनमार्ष- 
मपि? इति | अस्तीत्युच्यते उपनिवन्धनमस्य- “eer पण्णवणा प- 
ज्ञत्ता-'जीवपण्णवणा, अजीवपण्णवणा च” इति | अथवा- “किमिदं 
Wer! लोए त्ति ugaz ?। गोअमा ! जीवा चेव अजीवा चेव। एवं 
रयणप्पहा(भा) जाव ईसिपन्भारा समयावलियादि” ॥ 

[ भगवती ux ४८० | 

इति विध्युभयारस्तृतीयी तयचक्रस्य ॥ 

१ द्विविधा प्रज्ञापना प्रज्ञत्ता । जीवप्रज्ञापना अजीवप्रज्ञापना च। २ किमिदं भदन्त ! 

लोक इति प्रोच्यते ? । गोतम ! जीवाश्चेचाजीवा्चेव | एवं रनप्रभा, यावत् दैषत्माग्मारा सस- 
यावक्षिकादि i 



२८७ नयचक्रम | 

अथ विधिनियमाख्यश्वतुर्था5रः । 
नन्वेवमित्यादि । पूर्ववदस्मिन् दशने न परितुप्यत उत्थानमित्यमिसम्बन्धः | 

नन्तिस्यचुज्ञापने। नन्वेवं त्वदूक्ता एवोपपदयः प्रत्येकं सर्वप्राणीश्ररत्वं साधयन्ति । 
बाह्याध्यात्मिक-सुख-इःखन्मोहमात्रत्वाञ्जगतः सदसढेध-मोहान्तरायभेदानां 
सुखादित्रयविपाकफल्न्वादतिशत्तस्तदात्मसंवेद्यलक्षणत्वात् कर्मणः | सुखादिसंवेदने- 
नेव हि तत्कारणभूर्त कर्म खकायेंग फलेन लक्ष्यतेञ्चुमीयते सामान्यतो ET- 
मानेन देशान्तरम्राप्येवादित्यादिगतिरतः कारणे कायस्य TAT, कार्य कारणो 
पचारात् सुखादयः कर्म, अन्न-ग्राणत्ववददष्ट घसोधमाख्यं RRIAT कर्मति | 
आत्माऽपि कर्म कत्वं(थम् ?) तचाद्टमात्भनो रागादिकर्मविपाकपरिणत्यवखस्य 
प्रयोगपरिणामात् कर्मतामापन्न पुनरपि सुखाद् रागादिफलं, ततः पुनः कर्म, ततः 
सुखादिफलम् | त्च जीवपरिणामान्मसात्कृतदार्मणयोग्यपरिमाण (णाम) परमाणु- 
समूह एवात्मखमेकीभूतं वा(चा)त्मना | यथोक्तस्- 

“योगैः सकृव्खयोगान्मूर्तः स त्वाद्यमर्थमादत्त । 
आत्तस्य वा(चा)नुभवनं बन्ध प्रति स च ततोऽनन्यः du 

तञ्च संवेद्य कतुः संवेदनात् | ततः संवेधचलक्षणत्वात् कमणः सर्वश्वरतेति सम्भ- 
न्त्यते | कर्म हि प्रतिप्राणि नियतकतेक्रांब्र(कं ख)विपाकसुखादित्वेन संवेद्यते, 
नाणूनामेव कमत्वपरिणामापन्नानामात्मकी भावेन वेदन संवेदनम् | तेन च पुरुषेण 
तेषां तथा प्रयोजनात् कतकत्वमतः सुखादयदृष्टाणूनामपि च कमत्वादित्याह- प्राक् 
प्रतिपादितं हि अणुक-त्यणुकादिसंयोगेः पृथिव्युदक-त्रीद्यङ्करादिपरिवृच्तिरूपेणा- 
त्मनसेषां चेकत्व॑ सर्वसवात्मकत्वं च । तसात् कर्मकारणां जगत्प्रवृत्तिं साधयन्ति 
त्वदुक्ता एवोपपत्तयः | 

इतश्च- TATA जगत्, कर्मप्रवतनाभ्युपगमात् सर्वग्राणिनाम् , कर्मवशादेव 
हि प्राणिनः शुमाशुभजाति-इुल-रूपाद्युत्कषोपकषाः | यथोक्तम्- 

“खकमयुक्त एवाय सर्वाऽप्युत्पद्यते नरः 
स तथा क्रियते तेन न यथा यमिच्छति U^ 

“'यथाऽऽहारः काले परिणतिविशेषक्रमवशात् 
सुखं पथ्योऽपथ्योऽसुखमिह विधत्ते तनुभृताम् | 

तथा धमोधर्माविति विगतशङ्कामपि कथां 
कर्थं ओतु नेमा(या) विषयविषवेगक्षतधियः ? uU" 

कि चान्यत्- कतेत्वात् प्राणिनामिति वर्तते । मा भूषन्नङृत्य(ता)भ्यागम- 
कुतग्रणाशर-कतुस्त(तरन्त) फलसंक्रान्य्यादयो दोषा इति सदसदाघाराः प्राणिन 
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एव कतारो भोक्तारथाभ्युपगन्तव्याः । अन्यथा हिताहित-प्राप्ति-परिहारार्थानां 
शास्राणामानर्थक्यप्रसङ्गात् | ततः कतुरेव भवितृत्वाम्युपगमात् | कः कती ? यः 
खतत्रः । कः खतत्रः ! भविताऽपि स एव | स्यान्मतम्- नन्वीश्वरः ग्रयोक्तृत्वात् 
कत (तें)त्युक्तम्, नेत्युच्यते, तस्यैव भवितुथ प्रयोजनात् | सर्वः प्राणी प्रत्येक 
भविता प्रयोजयल्यात्मना55त्माने खकतकर्मविपाकात्मकराग-द्वेष-भय-गारवादि- 
धर्मचोदितः | यथोक्तम्- 

“प्रयत्न एवापरजन्मजोऽयं, CATA श्राइजनप्रवादाः | 
उत्पश्यतामेव हि देवसिद्धिम॒त्साहिन श्रीमजते मनुष्यम् WW”? इति । 

तसात् तन्वादिप्रधानो्ण्वादिषु सत्खपि wag तेषामेव कर्मसाद्भूतानां 
प्राणिनां भवितृत्वात् तत्तदापत्तेः, सर्वश्राणिनां खातच्यात् कर्मवशप्रेरितकाय-कार- 
णभावेन सततभवनात् तथा प्रवर्तकस्थेकेकख सवोत्मकत्वात् सर्वेश्वरेति साधूवतम् | 

इदानीं त्वदिष्टेथरकारणत्वे तु दोषा उच्यन्ते- sara त्वित्यादि । इदं 
चिन्त्यमीश्वरात् कर्मणः प्रवर्तन किं सतोञ्सतः 21 किं चातः ! तद् angaa 
कर्मण ईश्वरः ग्रवर्तकः, ततश्चाद्वैतं पुरुषादिवादवत् sni, तस्यापि तदात्मकत्वात् 
कर्मणोऽपीश्वरात्मकत्वात् , ईश्वरस्यैव कर्मत्वेनोपपत्तः | भूतस्य चेत्, अथ भूतस्य 
कर्मण ईश्वरात् प्रइत्तिसत एतत् प्राप्तमू- प्रागपि तत् कमोरित, कारणे कायस्य 
सत्त्वात् | तञचेश्वरात्मै् तलुकरणादि भाव्यवत् तथा भूतेस्तथा भ्रवृत्तेस्तत्तदापत्तेरि- 
सादिभियुक्तिमिस्तथापि सुतरामद्दैत तदात्मकत्वादेव पुरुषावस्थावदीश्वरभाव्यस्त- 
दात्मकाण्वादिभवनवद् वा | अथ यसे प्रवत्येते यथा | अथाचक्षीथा न तत् कर्मश्व- 
रात्मकम् , किं तहिं ? यस प्राणिने शुभमशु वा नरक-तियगमर-विचित्र भेदरूपेण 
येन येन प्रकारेण प्रवसते, तेनेश्वरेण तत् तन् ग्राण्यात्मक तदिति । अत्रोच्यते- 
तस्मात् [तहि तत् ] तथाभूतं प्रत्येकं प्राणिनः कारणात् तसात् TAIT तथा तथा 
भूतमित्यर्थः | तद्वशात् तथेश्वरप्रइत्तेः ततस्तस्य प्रवर्तने स एवेश्वरः (md त्वदि- 
एमीश्वराख्यमात्मावरेन तथा प्रबर्तयतस्तस्य तस्य॒ प्राणिन ईश्वरत्वं, नेश्वरस्य, 
तथा प्रवसेत्वात् कर्मकरवत् । अथ तत्कृतमपि पुरुषकार-राजग्रसादादीश्वरापेक्ष 
परवर्तते | अथ मतम्- प्राणिमिः कृतमपि कर्भश्वरकृतमेवेश्वरवञ्चात् प्रवर्तमान- 

A 

त्वात् | तद्यथा- इयोः पुरुषयोस्तुल्यपुरुषकारयोरपि राजा एकस्येव प्रसीदति, नेत- 
रस्येति HS राजवशेन दष्ट, न पुरुषकर्मवशेन; तथेश्वरवशात् तत्कर्म प्रवृत्तिरिति । 
अत्रोच्यते- कृततां प्रति तावत् ansi सिद्धम् , aum प्राणिनोऽपि (वि)नेश्वरेण 
ग्राण्यनुष्ठेय-कर्मप्रत्ययप्रसादोत्पत्तेः । तत्र च राज्ञो निमित्तमात्रत्वात् | पुरुषकृत- 

qo Fo ३६ 
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कर्मजन्य-प्रसादराजवदेव ईश्वरखाप्यन्यतरपुरुपकृतकर्मप्रत्ययग्रसादो त्पादनात् E- 
asa, तत्कृतं हि क्मैवेश्वरसादमुत्पादयत्यन्यतरेण sd, नेतरेणेत्यर्थः | 
अन्यंतरपुरुपकृतफर्मप्रत्ययलेश्वरप्रसादस्थ तेनोत्पाद्यस्वात् | तसात् एरुपकमापेक्ष- 
त्वादीश्वरभवृत्तः कर्मग्राधान्म प्रवृत्तेः फले चेति | स्यान्मतम् राजवदेव कर्मणः 
प्रवृत्ता HST वेश्वरापेक्षत्वात् प्रधान कारणमित्येत्च न, यस्माद् द्रव्या- 
दिपञ्चकेत्यादि, यावत प्रत्यक्षवत् । द्रव्य क्षेत्र काले भावं भवं चापेक्ष्य हि 
कर्मणां प्रवृत्ति, कृतानां च फलं प्रत्यक्षत ' उपलभ्यते । म एत्र पुरुषः कता d 
द्रव्यं दाता, देयं वा द्रव्य वस्तु सुवणोदि । क्षेत्रे ग्राम-नगरारण्य-रणशूम्यादि, 
यत्र तत् प्राप्यते फलप्र । फालः Ha काले दिवा, रात्रो, TARSA, 
सद्यथिराद् वेति। भावः प्रसन्नः, कुपित इत्यादिः | भवो हस्ति-महामात्रयोः । 
शरीराचुरूपाहारामरणादि दानमिति | अत्र प्रयोगः- परत्रापि गाणिकृतफलं प्रति- 
नियतद्वव्याद्यपेक्षै सुखादि क्रियायाः फलत्वात् । द्रव्यादिपश्चकापेक्षसेवादिफल- 
वत्। तखाद् द्रव्यादिपश्चकापेक्षमपि कर्म फलदाने खतन्रे प्राणिनियते! प्रधान नेश्वरं 
च कमापेक्षते, परतन्रर्वात् तसेति | त्वदभिमतश्वरस्त्वियादि | अस्तु तावदी- 
श्वरस्य SHIPS कर्मानपेक्षा च, तस्य जगदुत्पादनाथ प्रधानादि वर्तयतः प्राणिनां 
कमाकारणत्वे तदनपेक्षायां च दोप उच्यते | तद्यथा- ततः प्रतिपुरुषत्यादि | 
पुरुष पुरुष प्रति द्रव्यादिपश्वकत्वेन नियामकं नियतम् । यदि कर्म न स्यात्, 
ईश्वर एवाविशिष्टो हेतुः स्यात् | इश्वराख्यय कारणस्थाविशिष्टत्वादविशेपः 
सात | कस्य ! देव-सानुप-तैयग्योन्या(ना)ख्यप्राणिगणख | कीदग् विशेष; ? इति 
चेदुच्यते- खान-विग्रहेन्द्रियोपभोगलक्षणो विशेषो न स्यात् | कखात् ? तद्विशे 
पहेतोरीश्वरस्य समानत्वात् | स तु विशेषो द्रव्य-्षत्र-काल-भाव-भवापेक्षनियतेः 
प्रतिपुरुषं च नियामकानि कमोणि तत्पञ्चकापेक्षविपाके सति विशिष्टे स्थात् । 
दृष्टश्च सोऽसदभीष्टप्रतिनियतद्रव्यादिविपाककर्मप्राणिगणेश्वरत्वे सति युज्यते 
केषाश्चिदभ्युदयः, केषाञ्चित् प्रयवायः, केपाश्रिदपवगे इति । अत्र प्रयोगः- 
अ्ु[प]पन्नखान-विग्रहेन्द्रियोपमोगास्युदय-ग्रत्यवायापव्णादिविशेषमिर्द जगत् 
स्यात् ,तुस्यकारणत्वात् ,पटतान्तवत्वचत्।यथा पटस्तन्तुकारणत्वाविशेषात् तान्तवः, 
न मार्तिकः, सोवणी वेति जात्याकृति-वणोद्यविशिष्टस्थेदं जगत् स्यात्; न तु 
भवति, तस्रादयुक्तम् । अथवा प्रतिनियतद्र्याच्चपेक्षविपाकेऽनेकेश्वरकारणपूर्वक- 
मेवेदं जगत् , प्रतिविशिष्टजात्या ऋृति-वणोद्सि(म) लात घट-पट-रथादिवत् | तसात् 
कमोपेक्षमीश्वरतवं स्वग्राणिनामिति | अभ्युपेत्यापि क्मानपेश्षां तत्र दोषान् ब्रमः | 
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अनपेक्षा चेत्यादि | किमियमीश्वरख धमाधर्मलक्षणस्य कर्मणोञ्नपेक्षा सतो- 
सतः ? किं वाऽतः ? यद्यसत एव धर्माधर्मयोरसतोरेवानपेक्षा, किमिति प्रश्नः | 
ततः किमिति xq? उच्यते- क्रियाविलोपः | असतोहि तयोः खपुष्प खरविषा- 
णयोरिव काऽपेक्षा ! | ततश्च हिताहित-ग्राप्ति-परिहाराथाः सवाः क्रिया विल॒प्पे- 
रन्, इष्यन्ते च ताः। यसखादुक्त च वः शाख्रे- *योगं साधयिष्यन्’ इत्यादि 
गतार्थम्, यावनद्रा-तन्द्रा-प्रमादारुस्यरहितथ स्याद् इत्यादिरित्याचारविधा- 
यिग्रन्थस्मारणम् | किञ्चान्यत् कमा भावे चेत्यादि, यावन्निर्सूलता । अकर्म- 
त्वात् प्राणिनः सदा मुक्ता! स्युस्ततश्च तन्तिन्द्रियदिषयसम्बन्धिनो न भवन्ति | 
ततश्च तन्वादिसृष्टिरीश्वरस्यानर्थिका | ततश्च भाव्य-भावकमेदाभावः । ताद् 
माव्य-भावकभेदाभावादीश्वरकर्म-प्रधानाण्वादिडतकर्पनानिमूलता । एवं ताव- 
दसतः कर्मणोऽनपेक्षा न युत्ता | 

अथ तु Ramai धमोधमोवभ्युदय-प्रत्यवाय-निःश्रेयसक्रियायां नापेक्षते 
स इश्वरः खतनत्वात्, प्रयोजनाभावाच्च | तयोविंदद्व्याख्यानादिक्रियास 
बलीवदोनपेक्षणवदिति मन्यसे, ततोऽकृताभ्यागम-ङ्कतप्रणाश दोषौ स्याताम् | 
कथम्? यथासङ्ख्माक्षीणोदितक्रमाशयबन्ध-मोक्षाभ्याम् | यातत् क्षीणकर्मणोऽपि 
बन्धास्युद्य-प्रत्वाय-सम्बम्ध्यकृतास्यागमः स्यात्। कुतः ? धर्माधर्मनिरपेक्षत्वाद , 
खभाव-पुरुषादिवादिमतवदुदितात्यन्ताशुभकमाश्चयस्य नारकादेरपि HYS भ्युदय- 
सम्बन्धी कृतप्रणाशः स्यात् , धमाधर्मनिरपेक्षत्वात् | पुरुष-खभावादि-वादिमत- 
वदेव, अनिष्ट चेतत् | एवं तावदीश्वरस्य कमोनपेक्षाऽनिापत्तरयुक्ता | 

अथैवंविधानिष्टापचिव्यावृच्यर्थ कमो पक्षः प्रवर्तत इति मन्यसे, ततस्तान्येव कमोणि 
कर्देणि खतन्राणि भविदणि ईश्वराणि । कसाद्वेतोः ? तेपां तस्यापि तथा भाव- 
यितृत्वात् | यस्मात् तमपीश्वरं तेन तेन प्रकारेण भवन्तं भावयन्ति तान्येव कर्माणि, 
न स तानि कर्माणि तथा भावयति | कुतः ? तथा भाव्यमानत्वात् | प्रधानेन शब्दा- 
दिवदिति वक्ष्यमाणदृष्टान्तत्वात् । तथा च पृथिव्युदकादीन् त्रीहिरेव तथा भाव- 
यति प्रथिव्याद्यपेक्षोऽपि तथा55पत्त;, न पृथिव्यादयस्तथाऽनापत्तेः | एवं कमा- 

ण्येवेश्वराणि तथा भावयितृत्वात् , न त्वदिष्टश्वरस्तथा भाव्यमानत्त्ादिति | खान्म- 
तम्- पृथिन्युदकादीन्यपि भावयन्तेव व्रीहित्वेन अनापन्नान्यपीति | एतश्वायु- 
क्तम्, तेषामसच्यात्। असत्त्वं चानापन्नस्यासच्वात्, खरविषाणवदिति | सञ्निथि- 
भवनदूषणे प्रक्रान्तमेव न्यायं दशयति- अखतत्रत्वाच्छब्दादिवदिति । एष 
दृष्टान्तः सर्वत्र ग्रधानकारणत्वसाधम्येणोपाचः कापिलान् प्रति यथा प्रधानखात- 
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sag तत्कारणत्वं गमयति, शब्दाद्यारातीयकारणलाभार्व चाखातड्यात् तेषा- 
मिति नाव्यक्तमित्यव्यक्तस्येव वा5प्रधानता भवतीति | यथा त्वयैवोक्तं तथेवेश्व- 
VST वात कमोपेश्षत्शदकारणम् । तान्येव कारणानीति गमयति ताभिरेव 
खदुक्ताभिरुपपत्तिभिरतो ATH ATH एवोपपत्तयः सर्वप्राणीश्वरवां साधय- 
न्तीति aq साधु | तद् भार्वयन्नाह- 

अवति कर्तेत्यादि । प्राग्व्याख्या[ता]थान्येव भवल्येकाथेकार्थपदानि यावत् 
तन्तुपटत्रदिति | यथा तन्तव एव पटनिष्पादनेन भवन्तस्तथा प्रवर्तनवृत्तत्वात् 
पटकारणानि, तथा पुरुषा एव“कतोर इति । इश्वरस्यापि चेत्यादि | तासामे- 
वोपपत्तीनामितोमुखतां मात्रयत्यनेनापि ग्रन्थेन | यथा त्वया प्रागुपपादितं ST 
पूर्व-पूर्वशक्त(क्ति)तारतम्पेन सन्निहित-तद्विध-शक्तिर्विशिष्टवुद्धिरिति, तथेहापि 
ताभिरेवोपपत्तिभिसतेरेव तन्त्वंश्वादिभिष्षटान्तेः कर्मणि वृत्तः कर्मनिष्ठत्वात् ara- 
तिशयप्रकर्षस्य कर्मणां पुरुपत्वात् | सर्व एव पुरुषः सन्निहित-तद्विधशक्तिः प्रति- 
विशिष्टवुद्धिप्रमाणी कृतक्रियः प्रतिविशिष्टयुद्धिना तेनेवेश्वरेणान्यैश्च शाखकारेविंश्व- 
इश्चभिरपि प्रमाणीकृतास्तत्क्रियाः फलपरिज्ञानार्थत्वाच्छास्रकारप्रसृतीनां सिद्धशा- 
्राणामनतिशङ्जयत्वाच्च | स च खतत्रस्तथा प्रवृत्त्यापत्तेस्तेन प्रकारेण कर्मिप्राणि- 
प्रवृत्तिवदीश्वरस्थापि प्रवृत्त्यापत्तेः एश्वरात्म्रवर्तयितत्वादिति । आ ईश्वरात् । 
यावदीश्वरस्तावत् प्रवर्तयितत्वादीश्वरस्य प्रवत्यत्वात् कारणानि सर्वपुरुषाः | शक्ति- 
मत्प्रवृत्तीत्यादि, ईश्वरस्यापि तेषामेव शक्तिमतां पुरुषाणां शक्तिसाकल्य[ समिध्य] - 
सन्निष्योः प्रवृत्त्यप्रवृत्तिदशनादिति | तदेवोपपत्तिजञातं सारयति | यावत् पक्रादि- 
वदिति | आदिग्रहणाद् रजोबत प्रबृत्तिवदित्यादि । पूर्वत्रदेव ग्रन्थं चा[ति]दि- 
शति- यावदेवास्य सर्वत्वात् सर्वमूर्तिता एवमेव चाख क्षित्याद्यषटमू्तितोच्यते 
इेतसादवधेरारातीयो ग्रन्थः स्वो द्रष्टव्यः ताभिरेवोपपत्तिभिः सवप्राणीश्वरत्वे 
तद्वदेवेति | पुनरपि चोत्कषोपकर्षदशनादित्यादिरीश्वरसगसाधनाथो qem, प्रवृ 
स्यनुभवफलेत्यादिस्तद्देव यावत् पुरुषाद[ते5]प्रवृत्तेरेवोत्कषोपकर्षो न निर्षजिश्वर- 
कामचारेरणादिति कर्मकारणत्वाथो गतार्थः | तस्पात् कमापेक्षत्वात् सर्वसवोत्मक- 
त्वात् सर्वेश्वरतेति । 

कमोपेक्षत्वे इत्यादि यावद् रथकारत्ववदिति चेत् स्यान्मतस्- कमो- 
पेक्षत्वेषपि न व्यर्थमीश्वरकारणत्वम् , तदभावे प्रवृतयभावात् । यत्र यदभावे 
ग्रवृत्त्यमावः प्रवर्तकस्य तत्रेश्वरखाप्यबैषम्य(यथ्यै) ष्टम् | यथा रथकारभवृत्तो 
रथार्थं दावाद्यपेक्षणमिति चेन्मन्यसे । तत्र(न्न), इतरत्रापि तुल्यत्वात् । कथमिति 
चेत् ? प्रयोगत एव दश्यते विपर्ययसिद्धिः। तथथा- ईश्वरापेक्षत्वेऽपि न कर्म- 
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वेयथ्यम् | तत एव हेतोः, रथकारापेक्षरथदारुवदिति विरुद्धकान्तिक! । तदुप- 
संहत्याह- प्रवर्तयितृत्वाचेश्वरस्येत्यादि, यावत् पुरुष एवेश्वर इति | 
ग्रवईयिता हीश्वरो दासस्य खामिवत् | तच्च प्रवरतयितृत्वं कर्मणः सिद्धमृक्त- 
विधिना प्रवत्यंत्वं चेश्वरस्य, तथा प्रवर्तकं कर्म, कर्मणः पुरुषः प्रवर्तत इति 
्रकृतत्वाद् गम्यते | इतिशब्दो हेत्वर्थं । तसात् पुरुष एवेश्वरः सर्व इति । एवं 
कमश्चरताऽपि तु यथव तथोत्तरत्र भावयिष्यते। पुरुषस्य तावत् सर्वखेश्वरत्वमुक्त- 
मिति | एवं प्रतिघातप्रसङ्गोऽपी त्यादि | 

किश्चान्यत्- प्रतिहन्यते च त्वदभिसतेश्वरःसापेक्षप्रवृत्तित्वात् रथकारवत्। 

अस्य साधनस्य व्याख्या- यथा रथकार इत्यादि | उपादान दारु, उपकर- 
णानि वास्यादीनि, तेषामसामथ्यं वंगुण्यं सतामेव वि(वि)कल्य त्वन्यतमाभाव 
एव । तत्र प्रतिघातो इष्ट इति वाक्यविशेषः | तथेल्यादि दाष्टान्तिकं सापेक्षप्रवृत्ति- 
त्वसाधम्यानुगमेनोपनयनं रथकारे काय, वेध्म्येण तु दशयति- अपचितकु 
शलमनुजिघक्षत इत्यादिना | पुरुषमपचितशुभकमाणमनुगृहीतुमिच्छतस्त- 
द्विपरीत चोपहन्तुमिच्छतस्तथे(स्य)श्वरख् यद्यप्रतिघातः स्यात् ,खातञ्यं न तु भवति। 
अपेक्ष्यस्य कर्मणः खळूतकर्मवश्स्य प्रत्ययेन तद्वशेनेश्वरस पग्रवृत्ति[अति]घातदशे- 
नात् । न चेदेवमिष्यते | शुभकमाणं टुःखेनेतरं च सुखेन योजयेत् । तथा 
चाकृताभ्यागम-कृतग्रणाशो स्यातामित्युक्तम् , तच्च नेष्टम् | तस्मात् पुरुषकर्म- 
प्रसयेनेश्वरमवृत्तिप्रतिघातोऽस्ति । प्रवृत्तिप्रतिघाताच्च नेश्वयं तस्य प्रतिधाल- 
त्वात् , प्रथगजनतदित्यनीश्वरः स इति | यत्तृच्यत इत्यादि यावत् ्रलय- 
क्षपायां शाययति इति | कालभेदेन सापेक्ष-निरपेक्षप्रवत्तिपक्षयोरञ्युपगमा- 
दुभयथापि सिद्धेः प्रवृत्तिप्रतिधातासम्भवाददोषः | 

तद्यथा- aA घमाधर्मविकलानां शरीरेन्द्रिय-विषयोत्पादने निरपेक्षोऽग्रति 
हतखश क्तिवशादेव शरीरादीन्युत्पादयति | तांश्वोत्पा्ध बुद्धानां सुप्रोत्यितानां 
धमोधर्ममयोदासुपदिशति- 'तपो-दान-यज्ञादि Fed, मा काष्टं हिंसाउनृतस्तेया- 
[गम्य-]गमनादीनि' इति । तयोश्च घमोघर्मयोः सीमाच्छेदेन व्यवखां मयादा- 
मुपदेशेन व्यवस्थापयति । मध्यकाले च तेषां प्राणिनां यथासं धमाधमंमयोदा- 
मतुतिष्ठतामचुष्ठानाजुरूपेण फलेनेष्टेनानि्टेन बा विषयोपयो (भो)गरक्षणनानुग्रह 
करोति, यदा तदा सापेक्षोऽप्रतिहतस्वश्षक्तिवशादव | 

. स्यान्मतम् धमोनुष्ठानफलोपभोगेने्टेनालुग्रहो युज्यते | कथमधमोलुष्ठानफ- 

.होपभोगेनानिष्टेन युक्त; ? इति | 
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अत्रोच्यते- अयदडुग्रह एव तेषां तदणमोक्षणादिति । ये पुनस्तदुपदिष्टमोक्ष- 
मागप्रखितास्तांथ भोधभागाप>विनः हायोज्यं गमयति । कोऽसो मोक्षमागः ? 
माहेश्वरो योगविधि; | तानात्मना सह Nui इति ATR, तद्भावः सायोज्यम् , 
तेपामीश्वरसाइभावस्तं गशयति नयति । एतन्मध्ये सापेक्षमेश्वयं पुनरप्यन्तकाले 
च शरीरेन्द्रियभूववत् | यथा शरीरन्द्रियाणि भ्रूताख्यांश्च विपयानुपसंहरति, 
तथा कुशलाइशले तेपां घमःघमानाव(बुप)सं हृ तान् पुरुपान् सगाहनि संसृतवतः 

तेन धमांथर्मफलेनेटानिष्टोपशोयात्मकेन दितसव्यायामपरिश्रमाभिभूत।न् बाल- 
कान् पुत्रकानित पिता स्व पुरुषान् संसारहेतुभूतवमः WISI) dg er प्रलयक्षपायां 
खापयतीयन्ते5पि निरपेक्षोऽप्रतिहदस्वातष्यः स एवेएः | तसा दुभयथाऽप्यपक्ष्य[- 
नपेक्ष्य] च तदेश्वयसिद्धरदीप एव दोपाभिमत्या लयोद्धावित इति परपक्षः । 

अत्र वयं बमः- ठाव्दारिस्वास् तज्ज्ञस्यसिति। यत् सवज्ञत्वमाकाङक्षयते 
तदापि नेव । कर्मणामेव dé qeu WEE तस्य प्रतिघातादनश्चयं सुएप्राणि- 
संसारकाले सगावन्तयोथ अकृताभ्यागम-कृतम्रणाशादिदोषाः तदवस्था एवेत्य 
परिह(ह तदोपत्वाक्न किद्चिदेतत् | अन्योऽपि च दोपः । यदपि चाकाड््यते 
तस्य WG सर्वकारित्वात् करणस श्ानाभापत्, CHR येत् RANTA 
सर्वमसो वेत्तीति सर्वयःरित्वात् 3g इति | तदपि नंवापपद्यते | अस्यानथकाथ- 
्रवृत्तबाल!दिप्रवृत्तिवदज्ञाक्रियासाथश्योदज्ञोऽसा बालवदसमसीक्षितप्रचात्तता RA- 
तदनया [कल्पनया]5सार्क त्वया प्रत्यक्षीक्रियते | किं कारणम् ? धमाधर्मा 
पदेदाप्रवृत्तेरनर्थकार्थवेषयत्वात् । अनर्थकौ धर्माधमाव्थों er धमोधर्म 
मयादोपदेशस न च तयोः [शरीराद्रभावाद |धर्माधर्मयों! शरीरादिकारणत्व 
विनाऽपि घमोधममयादया सगाद। प्रश्सूऐ!, शरीरादिनिउत्त्यञ्युपगमात् | धमो- 
धर्ममयादाया स्यामेव च अलयकाले शरीराद्य मावास्युपगमाच्चेश्वरसामथ्याोदेव | 
तसात् तयोनास्ति कारणता, कारणलक्षणायोगात् । किं तत् कारणलक्षणम् ! 
इति चेदुच्यते- यस्या नावे इत्यादि गतार्थम्, यावद् तरत् कायमिति | कथं 
तदयोगः ? इति चेदुच्यते- न च धमाद्यभाव इत्यादिना ग्रन्थेन तयो 
कारणाभिमतयोरभावेऽपि शरीरादेः कायस्य भावं भावेऽपि चाभावानु(द्)पदेश- 
MEAT apu | यावददत्तफलकुशलाकुशलसंदारादन्तकाल इति 
गतार्थत्वान्न वित्रियन्तेऽक्षराणि | किं चान्यत्- यथा चोपदेशा इत्यादि, यावत् 
क्रियाया अप्यनभिज्ञत्वमिति वर्तते । न केवलप्रुपदेशानमिजत्वमेव तस्य, 
किं तदि? प्राणिनामजुग्रहक्रियाऽ्नभिज्ञताऽपि इति | तदतिदिशति । तत् कथ 
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भाव्यते ! इति चेत्, उच्यते । यदा तदेवं उ्यासुओवेलादिभोवनाग्रन्थ/ | 
यावदुषपभोगविभाजनानुप्रहक्रिययाउदिगरीयला किशिति वर्तते ? तस्मित् हि 
काले प्राणिनामत्व(न्थ)लकवत् पदचे रीथरखैव “तेपां शरीराघुत्पाइयामि, ध्मो- 
घर्ममयारां प्रणयामि, तत्र प्रवर्तयाभि, enog, तान् प्राणिनः 
फलानुरूपमिष्टमनिरं चोपभोग Breuer इेखेवमादिकयाऽनुग्रहक्रियया 
क्विश्यमान शानेकपुरुप-खी-नपुंसक-जनसाधारणस्येव बृतक्रयातिङ्कणः । इति 
हेत्वर्थे । तस्याद्तिक्के्ञत्वादत्यम्तषरवशत्वमेवेश्रयं शीत लिकापयायशब्दा भिधेय- 
छूताबदुच्यत इति | Pe चान्यत्- cash विपयेयेभोच्यते अननुग्रह एव 
सन्ननुग्रह इति। कि कारणम् ? दःखहेलु-रःखात्मकास्यां हुःसद्देतुत्वाद इष्टोपभो- 
गस्य हिंसाऽऽ्ात्सरोऽजन-रक्षण-क्षय-सङ्गदोपे द?खात्मङत्वाच्च, अनिरोपभोगस्य 
दुःखात्म[क]त्वाचाननुग्रह एवासो | रणान्तः वियद्धतमोजनक्केशनवत् d 
यथा कश्चित् ऋरमृखेनृपतिः खशान् भृत्यान् विपमिश्रमाहारं भोजयन् ‘ag- 
गृह्णामि व” इति भूयात् , तथा त्वभिसतेश्चवरोऽपीति। यञ्चोक्तम्- “दुःखमपि 
तरृणमोक्षएवदनुग्रह एवं इटतदप्ययुक्तर | संसारभीचक-व्याथ-चःण्डालादि- 
मारितसच्वालुग्रहग्रसङ्कात् । सचनिकायक्रलिकठ॒ुप ठ्रवात्मोपनिपापनेनाङ्गेऽवोषे 
सत््वानुग्रहवदज्ञानप्रसङ्गाञ्च | तत्सायाज्यगसनेऽप्येवस् | ईश्वरेण किल सायोज्यं 
मोक्षः, स्वात्मना सायोज्यं गमयन्नप्यसो प्रातिगणमतिकेश भाजनमेव करोति 
कु(स)एसंसारङ्किटेश्वरउस्योक्तर्गशामोक्षव्दाभिथेयस्वात् ; अलमेश्वयेण, 
मोक्षेण च ACA सदा सर्वपुरुषव्यापारोदहनायासात्मना | TAT TAN- 
did aes दोर्गणयमपीति” एवं चेत् यत् त्वाशझ्ते त्वया आद्यन्तवदि- 
वादिना ग्रन्येन विनेश्वरेण किलेते दोपा इतीष्टास्ते सहापीश्वरेग तथेवैव भव- 
«dift | तदर्शयन्राह~ साध्वेदेत्यादि गतार्थम् । हेतु-हेतुमद्भावप्रतिपादनक्रमेण 
याबत् तत्मसक्ती क्रियाविहोपः | कुतः ? ईश्वरप्राधान्यादुक्तानन्तरदोपाचेति धर्मा- 

धर्मक्रियाः प्राणिनां न स्युः, फलाभावादीश्वरवश्ञादेवाचन्त-मध्येषु फलसङ्करात् | 

ततश्च सर्वप्राणिनां निर्मोक्षः, निःशेषमो क्षस्तदशादेव सवानिर्मोक्षो वा प्रो(प्रस)क्त 

इति । यत् तु सर्वशास्त्रेत्यादि | एतदोषपरिदारारथं कमाद्युपसजनतयेश्वराधा- 
न्यकारणे श्रोक्ते । कथमिति ? तद् मावयत्युत्तरेण ग्रन्येन- आदो स एच 

खशक्तित इत्यादिना, यावच्छरीरादिवत् [इशला] शलाशयकजङ्कशुद्व था- 

(खा)पयतीति गतार्थः पूर्वपक्षः । 

धर्माधर्ममयोदाया! परिपालकान् व्रहमादीनाधिकारिकान् विनियुङ्के इति शेषः | 
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अत्रोत्तरमाहाचायः- इदमन्यधैवोद्ग्राद्यत इत्यादि । अन्यथा तावत् 
प्रतिज्ञायते SACRA: प्रधानोपसञनभावाभ्युपगमाद् Faq । भाव्यते तु 
माध्यहेतु, व्याख्यान क्रियते अन्यथा | कथमिति चेत् ? स एव खशक्तित एवान्य- 
निरपेक्ष इल्वधारणादद्वतार्थभावनादरशदीनां तच्छत्तीनां च स्तो व्यतिरि- 
क्तानां निरासेन साक्षादि(दि,वाप्रयोजनेन कस्यचित् कञ्चिदप्यन्यमप्रयोजयन 
स्यात् खशक्तित एवेत्यवघारयता चाद्वेतमेव भाव्यते भवता | पुनरप्याह- एब 
नियमनायेत्यद्वेतनियमनायेयमपि भावना ।'कतमा सा भावनेति चेत् ? तदयु- 
ध्यानात् पुण्यशचुतपाद्येेपाऽप्यद्वैतभावे(क)नेवेति । एवं तावत् प्रतिज्ञाते डेतमडेतं 
भावितमिति उक्त प्रत्युपसंहियते तु ठ्वैताद्वैते द्रे अपि त्यत्तवेति, प्रतिज्ञात 
भाषिते देताद्वेते अपि यक्त्वा | तत्रादेतय ARA धमाधर्ममयांदास्यापन- 
वचनेन कृत इति वाक्यशेषः | का मयादा ? उच्यते । मयादा नामानतिक्रम- 
स्थानमिति मयादालक्षणमाइ, विषयतस्तु सुख-दःख-प्रवृत्तिसीमा- इयति विषये 
सुखमियति दुःख मिति थमाधर्मयोः सीमनि सके खके व्यवस्थापनम् | धर्मस्य सुख- 
प्रवृत्तिच्छेदेनाधर्मस्थ दुःखप्रवृत्तिच्छेदेन 'अयमसादन्योऽयमितरस्मादन्यः’ इति 
सीमा-विभागः । ततः किमिति चेत् ! । ततश्च सगोदो स्यानादीत्यादीति | 
स्थान-विग्रहेन्द्रिय-विषयाः स्थानादयः, तदात्मके सुख-दुःखे अपि न स्याताम् | क- 
सात! अनियतविषयत्वात्। अनियतो हि विषयो तदा सुख-दुःखयोः अविद्यमा- 
नस्थानादित्वादविद्यमानधर्माधर्मत्वाच | दृष्टान्तः प्रलयवत । यथा प्रलये [विमो]ध- 
मोभावादेवानियतविषये सुख-दुःखे ततश्चासती, तद्वत् सगादावपि स्यातामिति । 

कि चान्यत्- अन्ते च स्यातां सुख-दुःखे इति वर्तते | कुतः ? अनियतविषय- 
त्वात् । विषयानियमोऽपि यदू(च रू)पादिपञ्चकत्वाद्यभावाद् उपसंहरणकाले 
मध्यकालवत् | अथवा नियतविषयत्वात् व्यवस्थापितधमाधर्ममर्यादत्वात् सुख- 
दुःखे तदा नियतविषये, तसात् तदाऽपि स्यातां मध्यमकालवत् सृष्टयुत्तरकार- 
वदिसर्थः | तद्विपययेण वा साधनम्-“मध्ये वा न स्यातां सुख-दुःखे नियत- 
विषयत्वाद्? इति वर्तते अन्तवदिति । अथोच्येतेत्यादि, यावद् घर्मोऽय- 
[मधर्माऽय]मिति स्यान्मतस्- अत एवेश्वरखैव कारणत्वात् न सुखादिम्वर्त- 
नात्मिका घर्माधर्ममयांदा तत्समर्थनासमर्थत्यर्थः | ईश्वरस्येव सुख-दुःखयो 
अवर्तकत्वात् । यदि सा न प्रवर्तयति सुख-दुःखे धर्माधर्ममयौदा किमर्थमसौ तां 
व्यवस्थापयतीति चेदुच्यते खरूपसंज्ञाव्यवस्थापनम तो तयोलोकव्यवहारार्थं करो 
तीसत आइ- किं तहि अय घर्मोड्यमधर्म इत्येतावट्पदेशेन ? इति | 

अत्राचाये उत्तरमाह- एतदपि तुल्यं पूर्वेण, असात सगादावन्तवन्न 



जगत्कतेकेश्वरविचारः] न्यायागमानुसारिण्यढङ्कतम् । २८९ 

स्यातामनियतविषयत्वादन्ते च स्यातां नियतविषयत्वाद वा मध्यवत्, मध्ये वा न 
स्यातामन्तवदिति । za दोषजालं प्राप्तम् कि कारणम्? धारणाद् धानाद वा 
धर्म इति निरुक्तः | यदि मयादां घारयति ग्राणिनां, सुखे चेतान धत्ते; ततो धर्म 
इत्यतस्यार्थस्याभावे कथमसो धर्म उच्यते?, तद्विपययो वा कथमधर्मः? इति 
तद्विपरीताथाभावे | तसात् सुखखानादिधारणाद् ua: सुखकारणं द्यव्यभिचारि 
तदिष्यते | यस्याभावे यस्याभावो, यस्य च भावे यस्य ध्रुवो भावस्तत् कारणमि- 
तरत् कायमिति कारणस्य धर्मस्य, कायस्य च सुखस्याव्यभिचारात् | एवमधर्मेऽपि 
व्याख्या विपरीताथो काया | तसादयुकं संज्ञाकरणमात्रेण मयादेति । 

अथ त्वित्यादि | खान्मतम्- waa रुचेरेवेच्छातः सुखं दुःखं वा न 
धारण-धानप्रवत््यात्मकत्वाद भर्मस्या(मा)थमाभ्यां तस्य वा क्य(क)स्यव(चि) 
दिति। अत्रोच्यते- धमाधर्ममयादावचनमनर्थकम् , यदुक्तं प्रतिबद्धानां प्राणिनां 
धर्माधर्ममयादाम(शु)पदिइयोत्तरकालं खमयादाञ्नुष्ठानाचुरूप्येण' इत्यादि, dq 
सर्वमनर्थर्क संवृत्तम् | तत्साधनाथ हेतुमाह सदृष्टान्तम्- सदेवेत्यादि, यावद् यस्य 
कस्यचित् सिद्धराद्यन्तवदिति | सगस्यादो मध्येऽवसाने च सर्वकालमीश्वर- 
शक्तिमात्रवशादेवान्यस्य कारणस्याभावेऽपि यथा तथा येन वा तेन प्रकारेण 
सुखस्य दुःखस्य वेष्टानिष्टशरीरादेरनियमेन यस्य कसचिन्मारकस्याहिंसकख वा 
सिद्वेड्गमोधमाकारणत्वं तंदकारणत्वादाद्यन्तवत् प्रथमावसानकालयोरिव तन्म- 
यीदावचनमनर्थकमिति | एव॑तावदडवेतत्यागः | न केवलमद्वेत्याग एव, किं 
तहिं ? तथा द्वेतमपि त्यक्तम् । कुंतः ! साक्षाद् व्यापारवचनादित्यादि, यावत् 
किमाथिकारिकेरिति। साक्षाद् व्यापारो द्यश्वय तद् व्याचष्टे तसात् तदूव्यावृ- 
Jaa सर्वे प्रकारे? सर्वकालं सर्वदेश वा(चा)व्याहता BATA | अतस्तदव्याहत- 
वृत्तित्वात किं धमोदिना १ | आदिग्रहणादधर्मण किम्? खान-विग्रहेन्द्रिय-विषयेवा 
प्राणिनां सुख-दुःखाभ्रयेः ! प्राणिभिवा किं क्रियते? न Raita: | 
किमाधिकारिकेग्रेहम-मजु-विष्ण्वादिभिषेमोधर्ममयोदापालनाथे. विनियुज्यमाने 
वेति? | अथ मन्यसे तेविंना शक्तिर्व्याहन्यते तस्सेश्वरस्् RA व्याहतशक्ति- 
त्वात् त्वेवमनीश्वरता कायान्तराशक्तेः श्रमाद् वा, इतरवदिति एथग्जनव- 
दिसर्थः। ननु प्रधानोपसजनेलादि, यावत् तथा5दृष्टाब'भावेधपीश्वरस्थेति। 

आह- दैतमेवोद्ग्राहित भावितं प्रत्युपसंह्त च । नान्यथोदूग्राहमावनोपसंहाराः । 

कर्थं प्रधान उपसर्जनं च दवतं प्रतिज्ञातम् । तस्यैवार्थस संवादेनेश्वरः प्रधानम्, 

१ सर्व-प । २ शदिवा-प। ३ तदाका-प। 
न Wo ३१७ 
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न GAMIT MATT सगखादो खशक्तितः स एव साक्षाद् व्याग्रियत इत्युच्यते | 

करात् ? उपसजनेन विनाऽपि प्रधानस्य प्रवत्तिसद्भावात् | चित्राचायेखेव शिष्येण 
विनाऽपीतिं | यथा शिष्यमप्रधानं ग्राहयित्वा चित्रकर्म ग्राहयित्वा वा प्रणेय तेन 
रिना सह वा चित्रकर्मणि चित्रकराचायः प्रवर्तितः | एव खप्राधान्यात् 
सन्निव्यमन्निध्योरपि शिष्यस्य प्रवर्तकत्वात् | एवमीश्वरोऽप्यदष्टादिसान्नध्य- 
सज्षिध्योः प्रवर्तते प्रधानत्यादिति। भाव्यत्वादिति। माव्यत्वादुद्ग्राहितद्वताचु- 
रूपभावनोपसंहारात्मकलात न कश्चिद् दोप इत्येत्च न, आद्किरस्य कतृत्वात्। 
आदि करोयादिशरः। स एव च कता, TST करते त्वात्। कोऽसावादिरिति चे दुच्यते- 

यज्यमानप्रकारव्यक्तिरादिः | ख(स)त एवार्थस्याव्यक्तस्य केनचित् प्रकारेण 
व्यक्तिरादिः | इतः? आदानादिति | आदानमादिरिसक्षरार्थनिरुक्तिमाह- हेतु 
दान्तं चादिस्योदयादित्वबदिति | यथाऽऽदित्यस्योद्य-मध्याह्न्तमयत्व- 
प्रकारेण दिवसविभागानां विद्यमानानां व्यक्तिरेवं तत्र ग्रयोजनपरमार्थत्वादू 
Raag, यः प्रयोजयति परमार्थतः स कता भविता | भू-कृजोः सवेधात्वथत्वात् 
न प्रयोज्य इत्यत् कारणाद् य आदिकरः, स कता | यञ्च कतो स भवति भू-कृभो 
सार्वधात्वर्थव्यापित्वात् । एतदुक्तं भवति | यतः ग्रकारान्तरेणाभिव्यञ्जयन्नवान्तर- 
स्थादिकरत्याद भवति वस्तु, तत एककस्य सर्वत्वस् , न UTARA | परस्परा- 
पेक्षामिव्यञ्जनेनादिकरत्वादिति। अस्मिश्रार्थ व्यापक दृष्टान्तमाह स्फुटीकरणा थम्- 

आदिकरत्व च यथा वीहो सम्भाव्यत इति | तढ्व्याख्या- aas 

त्येनादिकरत्वादिति श्ृत््-सलिल-वाताकाश्चानामत्रीहीणां त्रोदित्रकारेणाभिन्याक्त 
र्वन् त्रीदिरादिकरः | एतमथं हतुत्वेन व्यापारयति । सिद्ध कुत्वा पञ्चम्या 
त्रीहित्वेनादि[करत्वादि]ति | तथा ग्रागिद्यादि । एवं च कुला त्रीहित्वात् प्रागपि 
पृथिव्यपू-वाय्वाकाशानामप्यादिकरत्वम् | पश्चादपि तेन प्रकारेण तथा त्रीहि 
qia | तदादित्वाद् त्रीहेसे आदि; पृथिव्यादयो Ae: प्राक पथ्ालेति तेपामा- 
दिकरत्वं, तेन प्रकारेणाभिव्यक्तेः । 

किं चान्यत्- तखयुक्तत्वाद् Aft, ते ख प्रयोक्तारः | यो यस्य प्रयोक्ता, 
स तस्य कतो, यथाऽऽदि्योदयादित्वमित्युक्त आह- तत्प्रयुक्तो व्रीहि; | कसात् 
पृथिव्येव न भूतो AR: ?, एथिव्येवोदकमेव, वायुरेव वा, आकाशमेच वा ततयुक्त- 
लादादिकरलादादिसोदयादित्ववदिति | अत्रोच्यते- को वा ब्रवीति एथिवी न 
भूत उद्कादिश्च ARRA, तत्मयुक्तत्वादू , alae वा पृथिव्यादि न qu 
मिति । तत्प्रथुक्तत्वाद् त्रीहिरपि पृथिव्यप--बाय्वाकाशादि भवति | पृथिव्युदक- 

१ विनाशीति प्। xU किति aa 



जगत्कतेकेश्वरविचारः | न्यायागमानुसारिण्यलङ्कतम्' । २९१ 

वाय्वाकाशाद्यपि च त्रीहि-माषाम्लजम्ब्बादि भवति । तत्कृताहारोऽपि पृथिव्यादि 
व्रीद्यादि, एथिव्याद्यपि तत्कृताहारः | तत्कृताहार-शरीरेन्द्रिय-बुञ्यादि | तत्कृत- 
मनुष्य-तियेङ्-नारक-देवादि च तत्कृताहार-ब्रीहि-प्रथिव्यादि च तत्कृताहार-शरी- 
रेन्द्रिय-बुद्धि-मनुष्यादि सवे परस्परतः सवोत्मकं भवति | तत्प्रयुक्तत्वात्, तथा- 
ऽभिव्यक्तेत्रदादिकरत्वार्दित्यादि]हेतुमिः कियद् वोदाहियते? न्यायस्यास्य 
व्यापित्वात् सव तदुदाहरणमेव | | 

दिगमात्रश्रदशनाथ चाह- इतश्चेतश्चेति | यदि त्रीहितो त्रीहेरादिकरत्वमथ 
प्रथिव्यादितः प्रथिव्यादेरादिकरत्वमिति तान्येबोदाहरणानि | एवं तत्कृताहार- 
शरीरेन्द्रियादिष्वपि geag | सर्वखेकेकस्य सवोत्मकत्वात् dd आइ- 
तदात्मकत्वात् तदव्यतिरिक्तत्वात तत् तदेवेति तस्य तस्य प्रकारस्य हेतुत्वं 
दृष्टान्तत्वं चेति | 

एवं ष्टान्तभूतं अस्तुतन्यायप्रसाधित सर्वसवात्मकवादं प्रथयित्वा दाष्टान्तिक 
पुरुष-कर्मवादमीश्वरकारणनिराकरणायाह- 

पुरुषकर्मखप्येवमेवेस्यादि | पुरुषः कता कर्मयोग्यानां पुद॒गलानां कर्मत्वे- 
नादिकरः । [के] कर्मयोग्याः quer? उच्यते- परमाणुवगेणा अबग्रहणवर्षणा 
अग्रहणवर्गणा दविम्रदेशवर्गणा एवं दशग्रदेशादिसह्लेयग्रदेशवर्गणाः | समानजा- 
तीयानामेकशो बुद्याऽवस्थापितानां पिण्डो वगेणा। कुचिकर्णकाभीर-सतर्ण-गोपि- 
ण्डचत् | अनन्तप्रदेशवगणा अपि काश्चिद् ग्रहणयोग्याः, काथचिदग्रहणयोग्याः । 
ग्रहणयोग्यायोग्यत्व चातिस्थूल-सक्ष्मायोग्यत्वात्खेदोरेब(१) परमाणुञ्रकराणां 
योग्यत्वाच मध्यमपरिमाणानाम् | तत्र या ग्रहणयोग्याः पुद्गलतों वगेणाः 
तेत्ममाणेन सिद्धानामनन्ततमभागः । अभव्यसिद्धीनामनन्तगुणाः | एप तावदौ- 
दारिकयोग्यख ज[घ]न्यस विधि; । तदुपर्येकपरमाणो प्रश्चिप्ते द्वितीयाउप्योदारिक- 
योग्या | एवमेकैकवज्या [ता]न्यनन्तानन्तानि थानान्योदारिककार[ण त्वेन ग्रहण- 
योग्यानि | जघन्यादुत्कर्षथानमसङ्वेयणुणम् | यस्मात् परम्परोपनिधया प्रथम- 
स्थानादारभ्यानन्तस्थानेषु du fap भवति | तख्ादसङ्यगुण सङ्ेयगुण वा । 
अनन्तरोपनिधया तु रूपादि(घि)कमेव तस्मिलुत्कृष्टोदारिकयोग्यद्रच्ये रूपे qa 
जघन्यं वेक्रियशरीरस्याग्रहणयोग्यम् | एवं रूपाधिकइद्ध्या तान्यप्यनन्तानन्तानि 
Matha पूर्ववत् | जधन्यादुत्कृष्टमसझ्ेयगुणम् । को गुणकारः? श्रेण्यसङ्का- 
सङ्चतमभागः | तेषामग्रहणानामुपरि वैक्रियस्य जघन्यं ग्रहणयोग्यम् | तान्यपि 
स्थानानि पूर्ववदनन्ता[नन्ता]नि । पुनराहारकाग्रहणानि तथा तहुपरि age- 
योग्यानि । तथेवोदारिकशरीरयोग्येभ्यो वेक्रियशरीरयोग्यान्यसङ्घेयगुणानि, 
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२९९ नयचकम् | [ विधिनियसारई 

ततोऽसञ्चेयशुणान्याहारकयोग्यानि तावदसङ्चेयशुणानि ग्रहणाग्रहणानि Te 
सात पूर्वसात् | ATTACHES रपे प्रक्षिप्ते जघन्यम्ग्रहण तजसख जघन्या- 
दुत्कृष्टमनन्तगुणम् । को गुणकारः? अभव्येभ्यो5नन्तशुणः, सिद्धानामनन्ततम- 
भागः । तदुपरि रुपाधिके तेजसशरीरयोग्य जघन्यादुत्कृटमनन्तगुणम् | को 
गुणकारः ? सिद्धानामनन्ततमभाग;, अभव्येभ्योऽनन्तशुणः। अनेन विधिनोत्तरेपां 
भाषा-प्राणापान-मन;-कर्मयोग्यानामग्रहणान्तरितानाँ ग्राह्माणामुत्तरोत्तरानन्तगुण- 
मानेया | अन्तरं तु ग्राद्याणां जघन्यादुत्कृष्टो विशेषाधिकः सर्वत्र, को विशेषः 
तस्यवानन्तभागः | अग्राह्याणां -तु जकन्यादृत्कृष्टोऽनन्तगुणः, को गुणकारः? 
सिद्धानामनन्ततमभागः अभव्येभ्योऽनन्क्गुणः | एवंविधैः YEV: सर्वत्र लोकेऽव- 
गाढगाढनिचिते कर्मतया परिणमय्य तद्योग्यान् काय-वाइ-मनः-कर्मलक्षणानां 
त्रयाणां योगानां काययोगेन शृह्णाति । तेनेव कर्मणा(कार्मण)शरीरतया परिणम- 
यति पुरुषः खवीर्यण योग्यासे(गाख्ये)न वाङ-मनः-प्राणापानतया परिणमय्य 
काययोगेनंव वाइ-मनसा(नः)-प्राणापानतयाऽऽलम्च्य विसुजति | यथोक्तम्- 

“जोगेहि तदणुरूवं, परिणमयति(इ) गेण्हित्(छ)ण पंचतणू । 
पाउग्गे वाऽऽलबति, भासाऽऽण-मणत्तणे खंधे t" 

[कम्मपयडी गा, १७] 
तथा-“मनसा वाचा कायेन चापि युक्तस्य वीयपरिणामः 

जीवस्यात्मनि यः खलु, स योगसंज्ञो fortes: t" 
“तेजोयोगाद यद्ददु(द्, र)क्तत्वादिघेटख परिणामः 
जीवकरणप्रयोगे[], वीयमपि तथाऽऽत्मपरिणामः 07 इति । 

किं कारणम्? तथाविधोपयोगगतेः बन्धनयोग्यपरिणामापन्नपुद्गलद्रच्य- 
ग्रहणपरिणतकृतप्रयोगपरिणामापत्तेः पुरुषस्यत्यर्थः। यथोक्तम्- 

“उष्म(उष्ण)गुणः CTL) दीपः, AE वत्या यथा समादत्ते | 
आदाय शरीरतया, परिणमयति चापि तं खेहस ॥ 
तद्द् रागादिगुणः, स योगवत्याऽऽत्मदीप आदत्ते | 
स्कन्धानादाय तथा, परिणमयति तांश्च कर्मतया ॥ 
खेहाभ्यक्तस्याङ्गे लगेदेव रजो मलीभवत्यपि वा | 
राग-दरेष-खेहाभ्यक्तस्य तथा भवति कर्म ॥ 
रुक्षयति रुष्यते(तो) ननु वक्त्रं खिद्यति च रज्यतः पुंसः 
ओदारिकोऽपि तनुभाववशात् परिणम[य]ति देहोऽयम् t" 

योगेस्तदनुरूपं, परिणमयति गृहीत्वा पञ्चतन्ः । 
प्रायोग्यान् वाऽऽळम्बते, भाषा-55ण-मनस्त्वे ERATI ॥ . 



जगत्कढकेश्वरविचार; | न्यायागमाबुसारिण्यलङ्कतम् | २९३ 

तस्मादात्मा कतो करणयुक्तः कर्मत्वेनादिकरः, पूर्ववत् प्रयोजनपरमार्थत्वाद् 
भविवृत्वस्य | किमात्मेवादिकरः १ नेत्युच्यते । तदपि च कमीदिकरम्। तदपि 
च ज्ञानावरणादिकर्म ग्रहणयोग्यमादारिकादिशरीरभेदादिविपार्क gang । किं 
भवति नर-नरक-देव-तियेग्गति-सद्धह-भवनवास्थादिनेकप्रभेदे सर्वात्मशरीराणां 
तत्सम्बद्धात्मनां चादिकरं भवति | तथोक्तम्- 

“जीवपरिणामहेतू , कम्मतया पोग्गला परिणमंति । 
पोग्गलकम्मणिमित्तं, जीवों वि तवे(हे)व परिणमति i” इति । 

न केवलमाध्यात्मिकमेवादिकरम्, किं ate? बाह्यमपि घटादिकरं सवादि 
करम् | विपययेणापि भावयितुकाम आह- यथा चात्मन्यकर्मणामित्यादि 
पूर्ववत् सचोद्यपरिद्दारं गतार्थम् । यावत् को वा ब्रवीति न कर्मभूतोऽसो, कमाणि 
वाऽऽत्मभूतानि नेति? तथाविधोपभो(यो)गगतेस्तत्मयुक्तत्वादिल्यादिभिर्हेतुभिः 
तसात् सर्वसवात्मकत्वात् कोऽन्य ईश्वरः?, का वाञ्न्या प्रकृतिः? इति । इत- 
श्रान्योन्यकारिताऽऽदिकरताऽऽदिकरत्वात् कर्म-कर्मिणोः सर्वसवात्मकतेति करण- 
माह- अचेतनज्ञानावरणेयादि | अचेतनानि ज्ञान-दशनावरण-वेद्य-मोहायु- 
नोम-गोत्रान्तरायाख्यानि सप्रभदानि कमाणि पुदलात्मकान्युदीणान्यप्यात्मनो 
$क्षरानन्ततमभागमुपयोगखाभाव्यात् नाबृण्वन्ति, शेषं केषांचिदावृण्वन्त्येकेन्द्रिय- 
निगोद-प्क्ष्मापयोप्तकादीनां कर्मणां क्षयोषशमवि(वे)चिञ्यात् ॥ | 

“सव्वजीवाण पि य णं अक्खरस्स अणंततमो भागो णिञ्चुग्घाडितओ | 
तं पि जवि(जइ) या(आ)वरिजिज, तेण जीवा(वो) अजीवचं पावे | 

as वि मेह-सशुदए, होइ पभा चंद-सराणं ॥/ 
[नंदीय्रत्रे ए. १९५-२] 

तथा- “खल्पं रजो हि कलुषं च नभः करोति, 
राहुगरेणोति शशिनं बलवांध सोमः । 

पङ्को विनाशयति वारिगुणाव(णप्र) कृष्टि 
दोषा मुहृतेरमसा बलवान खभावः dU" 

q जीवपरिणामहेतवः, कर्मेतया geet: परिणमन्ति । 
पुदूगळक्मैनिमित्तं, जीवोऽपि तथेव परिणमति ॥ 

२ सर्वजीवानामपि च ननु अक्षरस्य अनन्ततसो भागो नि्योदूघादितकः । 
सोऽपि यदि आन्रियते, तेन जीचोऽजीवत्वं आ्ाञझुयात् । 
सुष्ट अपि सेघ-समुदये, भवति प्रभा चत्द्-सूरयो: ॥ 



१९४ HTAR, । [ विधिनियभारः: 

तसात् कर्भ-कर्गिंगौरन्योन्यादिकरत्वम् | केवलिनस्तु विगतसर्वावरण-विभ- 
मोहत्वाद यद्यप्युपयोगावरणाभावात् तथाविधोपयोगगतिरसिद्धा | तथापि वेद्यायु- 
नोम-गोत्र-कर्मचतुष्कतत्रयुक्तत्वादिदेतुस द्वावादन्योन्यादिकरत्वं सिद्धम् | सिद्धानां 
तु कर्मनि्क्ताव्याचाध-पारिणामिक-परमसुख-क्षायिकसम्यक्तव-ज्ञान-दशन-वीये- 
लब्ध्यादीनां चादिकरत्वम् | नन्वात्म-पुद्गलेक्यापत्तिवचनादेव वा भेदप्रतीतेः 
खवचनविरोध इति । एतन्न, करात् ? पालन-पूरण-पुरुषत्वात् | ^ पालन- 
पूरणयो;' | पालयति सुख-दुःखछादिविपाकांस्तांत्तान् एद्गलानात्मभावेनेति | 
पाल्यते तेस्तथाविधोपभो(यो)गग्रल्येति झ पुरुपः । पूरयति तांस्तेः पूर्यत इति वा 
पुरुषः | gate शिठति, एसा चा गिल्यते इति gun, पूरणाद् गठनादू वा 
पुद्गल इति निरुक्तिभेदेऽप्यर्थक्यात् | पुद्गल-[पुरुप]शब्दयो रिन्द्र-शक्रवदेका- 
थत्वाददोपः | अथैवं नेष्यते यथा मयोक्तम्- कर्म-ऋरमिंणोरन्योन्यादिकरत्वं यदि 
न स्यात्, ईश्वरवशात् खभावादेः प्रकृत्यादेवा कुतश्चित् संसारवैचित््यं सादिती 
ष्यते | ततो नेवात्मा बध्येत कर्मणा संसारबीजभूतेन शुभाशभेन | ततथ तत्फल- 
भूतैः शरीरेन्द्रिय-स्थान-विषयैः शुभाशुभेन युज्येत, विकर्मत्वात् , घुक्तवत् । मुक्तो 
वा बध्येत तत एव तद्वत् । स्यान्मतम्- मुक्तामुक्तविकल्पसम्भव एव परमार्थतः 
सृष्टिवशव्यवखानादिति, तदपि नोपपद्चते | प्रकृतीश्वरादिसृष्टिवश्चादेव न बध्येत, 
ततुकरणादिभिने युज्येत सवनेन चामूर्तत्वादाकाशवत्। आकारं वा बध्येत युज्येत 
च तन्वादिभिस्तत एव त्वदमि(भिम)तपुरुप इव अनिष्टं चैत्रमादि भर्वात] इति । 

किं चान्यत्- यदि त्वहष्टा'भावेऽपीसादि | मया तावदित्थमदष्टार्यकरम- 
त्यापन्षसर्वपुरुपेश्वरत्वमुक्त तस्य तस्य तन्वाद्यादिकरत्वात् । तन्चि(न्न) चेदित्थमा- 
दिकरत्वमिच्छसि, ततोऽपि त्वदचुदृत्याऽभ्युपगतेऽप्यरष्टार्यकमीभावेऽपि मया 
दोष उच्यते- असावीश्वरसतस्ते मुक्तानामपि अभूततथाविधहेतुना कर्मणा तनु- 
करणानि भुवनानि चासो कुर्यात् , ईश्वरत्वात्, सर्गादिवत् | तथा प्रलयकालेऽपि 
स्वेषां इयात् | तत एव] तद्वत् । मध्ये वा न कुयौदीथरत्वात् ग्रलयकालबत | 
अनिष्ट चेतत् | अ]साचानिशत् कर्मात्मैक्यात् „ सर्वसर्वात्मकत्वात् सवैश्वरता | 
अत एव चेत्यादि। कमोत्मेक्य-सर्वेश्वरत्वाभ्यामणव एव कर्म, त एव सुखादयः | 
THEN सृष्टिः, प्रधानात् सृष्टिः, पथगणुभ्योऽदष्टचोदितेभ्यो वा सृष्टिरिति 
वादान्तरपरिकल्पं त्यक्त्वा असहुक्त[कमो ]त्मेक्य-सर्वसवोत्मक-सवेश्वरत्वाभ्युपग- 
मोज्वश्यं भावी | तसात् स्रयोक्त-सम्भूयकारित्वाचेतनत्व-खित्ापरवृत्तीनामपक्च- 
धर्मता | एकत्वात् कस्य द्वितीयस्य १, केन सह सम्भूयेकार्थकारिता ?, किँ तदचे- 
तनम्? चेतनात् पृथग्भूतं सततसंतृत्तपूरण-पालन-गलन-पुंगरणादिथर्मत्वाच्च, का 
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खित्वा प्रवृत्ति रित्यसिद्भार्थत्वाद् विशिष्टचेतनाविष्टितत्वं तन्वादीनां न साधयितुम- 
लमिति | यदापि विशोष्योक्तं मिथः ग्रयनीकसम्भूयेकार्थकारित्वादिति, तदसत्वं तु 
पूर्वाक्तमेव “णिच्छयतो सब्चलइ” इत्यादिगाथायाः | तसान्नेश्वरपूर्विका सृष्टिः, 
किन्त्वनकेकेश्वरपूर्विकेति विज्ञेया | एव च क्रृत्वेत्यादि | अनेनैकान्तेश्वरपूर्वक- 
वाददोपप्रकाशनेन कर्मेकाऱ्तवाददोपग्रकाशनमपि कृतं वेदितव्यम्, असम्बद्ध 
त्वात् तस्य कमकान्तवादस्य | कथ पुनस्त कर्मकान्तवादिन आहः !, कथं वा तद- 
सम्बन्धः? इद्यतस्तत् ग्रदशयन्तः, 'तावत् पुरुषा(प)कारं निराङुर्वन्तः, कर्म समर्थ 
यन्तः त इत्थमाहुरिति तदुपपत्तीदंशयति-यथा- यदि AAT ATA पुरुपः] कारणं 
स्यादिति पुरुपकार एव कारणं, न कमाप्रीति चेन्मन्यसे इत्येकान्त सूचयति | तत 
इदमनि्टं पुरुपकारकारणेकान्तिनस्े प्राप्तम् | कतमदनिष्टम्? उच्यते- प्रधान- 
मध्यमाधमभिन्नाः सिद्धयोऽसिद्धयो वा नाना न स्युः, ताश्च दष्टाः, 'न हि रृष्टाद् 
गरिएमन्यत् प्रमाणमस्ति’ | कस्मान्नाना न स्युरिति चेदृच्यते- उत्कपार्थिकारणेक- 
त्वात् आत्मोत्कर्षार्थी पुरुप एककारणं न, कमांपि कारणमिति पुरुपकारकारणे- 
कान्तवादमाशङ्कते | पुरुषकारस्यकत्वशुत्कषार्थिपुरुषकारेकत्वस् | उत्कषार्थिनः 
Gera क्रियाकारः तस्यैकत्वात् । प्रधान-मध्यसाधममेदमिन्नाः खाचार-दुराचार- 
विकल्पद्दयकुता लोकप्रसिद्धाः पुरुषकारा न सिञ्चन्ति, एक एवोत्कृष्टः MAR | 
ततश्च तत्साध्यानामपि फलभूतानां ग्रधान-मधघ्यमाथमानां शुभाशुभानां भेदा न 
mgala | एकंबोत्कृष्ा सिद्धिः प्रामोति, न मध्यमाधमे समेदे सिद्धी स्याताम् | 
नापि च पुरुपकाराणामसिद्धयः स्युत्ताथ दृष्टा इति तहुपर्सहआ साधनमाह-- 
arate: स्िद्वयोऽसिद्धयञ्च नानाजातीया न स्युरव्यतिरिक्तकार- 
णत्वात्। तुल्य तन्तुपटवादिलि | पुरुपकारस्येव कारणत्वात् , तद्व्यतिरिक्त- 
कारणाभावाद् भवतः पुरुषकारेकान्तवादिनः कमोनपेश्षत्वादिति | 

इत्यं परपक्षे दोषगुक्त्वा खपक्षसाधनमाह- कायोतिरेकात् तु कारणातिरेक इति 
कमेव ग्रवर्तयित् | इति-शव्दो mend | कायाणामनेकमेदानां सिद्धीनामसिद्धीनां 
च परस्परतोऽतिरिक्तत्वात् कारणातिरकेणावश्यं भवितव्यम् | तच्च कारणं कमेव 
पुरुषस्य त्वदभिमतस्य प्रवर्तयितुः प्रवयमनेकमेदमिति ग्रहीतव्यम्र | तस्य काय- 
नानाखाचुमितस्य कारणसामान्यस्य कमेति Gat क्रियते, पुरुषकारस्य पुरुपादीनां 

१ सम्पूर्णा गाथा त्वेचम्-“निच्छयओ सब्बगुरु, Wass वा न बिए दच्च | 

TAA उ gag, बायरखंघेसु नण्णेसु ^ 

[ लिश्रयतः सर्वयुरु, सर्वळछु चा न तिद्यते दृष्यम् । 

व्यवहारतस्तु युज्यते, बाद्रस्कत्नेपु नान्येषु ॥ | 
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च कारणानां निराकृतत्वात् । तस्य सिद्धयसिद्धिमेदकाय लिङ्गादनुमान देशान्तरम्ास्य- 
नुमेयादित्यगतेरिव द्विविधा चेत्यादिना तछिङ्गासिद्भिपरिहारार्थं यावदितरस्येति 
गताथ प्रसिद्ध Rakad: | तत्रेत्यादि । तत्रेतस्मिन् कारणवे चित्र्यानुमानलिङ्ग 
कार्य त्वदिएपुरुपव्यापारस्याबतार एव नास्तील्यावयोलोकस्येव प्रसिद्धे कायेलिङ्ग 
त्वद मिमत-कारणासम्भवोऽस्मन्मतक्रारणसम्भव एवेति च दशयति | 

AMG? खशक््याधानासमर्थत्वात् | कस्य सशक्तिः? इति चेत्, चेतनस्य 
पुरुषस्य | चेतनामात्रसारो हि पुरुषकारः शक्तिः | हिशब्दो यसादर्थ । यतोञ्खपा 
शक्तिरेषां(तां) चाधातुमशक्तोऽसाविष्टे मनुष्यत्वे पशुत्वे वर्तमान इति खशक्त्या- 
धानासामथ्य दशयति | . 

न च स इत्यादि। सत्यपि चेतन्ये तां खां चेतन्यशक्ति कर्मबठाकृष्ट निकृष्ट- 
X es N Af à ये 

पश्चज्ञानङुशक्तो वर्तमानो न विशिष्टेटमनुष्यचेतन्ये स्थापयितुं शक्त इति विपय- 
येण मनुष्यः सन्न तत् ज्ञानं पशावाधातुं समर्थ इति वर्तते | तस्यात्मनो यत् खत- 
श्वमिति त्वया प्रतर्कित तन्न शक्रोति कर्मवशीकृतो योनिजालन्तरस्थो योनिजा- 
यन्तरेञ्न्यत्राधातुम् । कुतः ? तस्यापि कर्मलभ्यत्वात्, पशोर्मनुष्यस्य वा चेत- 
न्यस्य कर्मचञ्ञादेच तथा भावात् , मनुष्यः पशुवों खजातिनामकमादयादेव [तथा] 
भवतीत्यथः | WAT कारणान्तरदुर्निवारत्वात् । तत्र दष्टान्तमाह- 

अपि तहि गङ्गाया इत्यादि । सम्भावनया त्वेतदुच्यते । अपि चेतत् 
सम्भाव्यं देवक्रिययोत्पातादिना गङ्गास्रोतस्यान्यथा AIT कर्मणोऽन्यथा 
ग्रवर्तनमिति । एवं तावदभ्युपगम्य Get चेतन पुरुपकारं च तखोक्तम्, ने 
वाऽम्युपगच्छाम एतत् सवं किञ्चित् कर्म-व्यति रिक्तम् । कृतः ? तत्त्वचिन्तायां कर्म 
व्यतिरिर्तकारणानवस्यानादित्येतद् दशयति यापि चेलादि, यावद् वेताला- 
विष्टशबदरीरवदिति। कर्म-वेतालाविष्टो हि पुरुषोऽखतन्र इश्टानिश्तुल्यग्रशृत्ति 
प्रवशत्वात् पुरुषस्य | 
STRATA इत्यादि, यावत् जद्यादिति । तत्खातव्याभावग्रतिपादनार्थों 

निमेषोपक्रमादारभ्य मरणापवगावसान इति गतार्थः । पुनरप्यतो यथाऽऽहार- 
विरोषेत्यादि, यावदिहेवामतत्वप्रसङ्ग; | मातुरोजः, पितुः शुक्र च प्रथमा- 
हारस्ततः सप्ताह HOS भवतीत्यादिना क्रमेण शरीरेन्द्रियादिकारणाहारः ग्राणनादि- 
यात्रासमर्थसतस्प च खल-रसादिभावेन विभजनमित्याद्यसंचेतिताव्यक्तक्रियाख- 
स्तत्र एव गती(मा)दिषु gga l तास्तु क्रियाः कर्मेकृताः, पुरुषो मत्कृता इत्यमिम- 
न्यते, तथा भासमानत्वात् | तत्कायतायां हि पुरुषकारकायतायां हि तासां क्रियाणां 
कदाचिदकरणामाषात् प्राणखितिहेत्वनुपरिमा(रम)णात् मरणाभावस्तसादिहेवा- 
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मृतत्वाय कल्पेतेति दष्टेष्टविरोधदोपप्रसङ्ग; | तथा कार्ये(ये)न्द्रियनिर्वर्तने5प्यनिष्ट- 
शरीरेन्द्रियाढि न स्यात् काण कुण्टं बधिरादि, सम्पन्नेन्द्रिय-जाति-संस्थान-संहन- 
नादियुक्त एव स्थात् । पुरुपकारकायेनि्वर्तनेव(च) धर्माधनुष्टान-विषयोपभोगादा- 
विष्टस्येव करण खात्यात स्यात् | तसात् तत् सर्वमेव तत्कर्मण एव हेतोनोत्मनः | 
कर्मण इति पञ्चम्या हेत्वर्थ विहितत्वात् | तदतिरेकेण॑ क आत्मनि प्रतिपद्येत ! । 
तसादेबविधात् क आत्मन्येतद्नुपपद्यमानं कम व्यतिरेकेणाभ्युपगच्छेत् ? नाभ्युप- 
गच्छेव विद्वानित्यभिग्रायः | -तस्तादहेतुः पुरुपस्तत्कारथ | स्यान्मतम्- 
अकारणमपि कर्म सहायापेक्षत्वात.। पुरुषकारमकारणमपि कर्मसहायमपेक्षते, 
कवलास्रक्षेपादिवत् | यथोक्तम् 

“आलखाद यो निरुत्साहः, स किञ्चिन्नाञ्चते फलम् | 
स्तनक्षीरादिपार्न च, पोरुषान्न विशिष्यते t" 

अतो भारोत्पाटवत् | यथा भारं agaga पुरुपः सहायपुत्क्षेप्तारं निक्षेपक 
चान्तरेण खयमेव न शक्रोति वोढुमिति कारण[म]कारणं wur] तथा “कर्म 
पुरुपकारमन्तरेणेति [कारणम]कारण च' इत्येतदपि च न मन्तव्य[म]कारणम- 
पीत्यादिना तमेव पूर्वपक्षं व्याचष्टे । 

भारोत्पाटापेक्षमारोद्वाइवदत्र किं सहाय कर्मणोऽपेक्ष्यमिति चेत्, उच्यते- 
फलोपहारायेत्यादि | फलसुपहरिष्यतः कर्मणस्तत्सामिनः कतुनेयोद्योगा- 
वान्तरावपेक्षी बाह्या खामात्यादिप्रकृतिः । किं पुनः कारणमेवं न मन्तव्यम्? 
उच्यते- यतस्तान्यापि हि खामिधर्म[]धर्मरजूयति निबद्धयामी (द्वानी) यादि, यावत् 
तन्तुपटवत् सहेतुकदष्टान्तेन पटवाक्येनामात्यादीनां धमोधर्मकायेत्वमापाद कर्म- 
कारणावधारणात् पुरुषकारं निराकरोति, तदायत्तत्वात् तद्गोग्यत्वादि[त्यादि]ना 
हेतुसालम्यै च दर्शयति- तन्तुपटवदिति तन्त्वायत्तपटवत् | पटत्वेन तन्तूनामेव 
भोग्यत्ववत् | यदि तानीलादि | एवमनम्युपगमे सर्वारेषप्रसङ्ग इत्यनिष्टापादनम्। 

योऽपीत्यादि | यदपि चोक्तं खामिनयोद्योगावपेक्ष्याविति । खामि- 
पुरुषकारः | सोऽप्यधर्मफलत्वात् कमेव, न पुरुषकारो नाम कमातिरिक्तोऽस्तीत्य- 
व॒धारणार्थ प्राक् प्रतिज्ञातं समर्थयति -छेशत्वात् क्केशो हि चिन्ता-व्यायामरूपो 
मनः-शरीरायासात्मकत्वात् , ज्वरवत् | 

अथेत्यादि | अथैनं पुरुषकारसंक्षेश[म]घर्मफर्ल नेच्छसि, प्रज्ञोत्साहयुक्तस्य 
प्रशस्ततवेनेष्टत्वाह्णोके ततो न तर्हि दुःखमधर्मफलमिति ग्राप्त॑शिरोरोगादिक्केश- 
त्वान्नयोद्योग-पुरुषक्ारवत् | यथोक्तम्- 

qo Fo ३८ 
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“'अनर्थपाण्डियमधीत्य यत्रितः, gay दारेषु च नित्यशङ्कितः | 
' निशासु जागति हिनस्ति वान्धवान् , नमोऽस्तु राज्याय वरं दरिद्रता zR 
अथ प्रसिद्विविरोधदोपभयाद् दुःखमधर्मफलमिति त्वयाऽनुज्ञायते | तत्साचि 

व्यक्रियायाश्च हिँसादेदेःखसाधनतां गतत्वात् तत्कर्मणो हेतोः प्राणातिपातादेधर्म 
फलप्राप्तिः | काऽसाविष्टशरीरेन्द्रिय[विषय|सुख-सम्यश्ज्ञानारोग्यादिग्राप्िरित्य- 
तत् प्रां शुभाशुभयो रिष्टानि]एविपययफलाभ्युपगमाद् 'धमान्नयोद्योगां दुःखं 
qr इत्युक्तत्वादत एव ग्राप्ममधर्मफलाद् दुःखात् सुखं धर्मफलमिति प्राप्तम् । किं 
तत् ! इति दिग(ङ)मात्रं प्रद्शयृति- इष्टप्राधिरिति । इष्शरीरेन्द्रियादिश्नाप्ति- 
Raa प्राप्तम् । किं कारणम् ? धमाधर्मफलविपय[या]त् इत्यतः पुरुपकारनेर- 
Say च, याइच्छिकत्वाविशेषात् | अतो यदुक्तं BAT कारणम् , पुरुपकारस्थापि 
कर्मफलत्वात? इति श्रेयान् पक्षः | यथोक्तम् 

“यथा यथा पूर्वकृतस्य कर्मणः, फलं निधानख्यमिवोपतिष्ठते । 
तथा तथा पूर्वविष्यनुसारिणी, प्रदीपहस्तेव मतिः प्रवर्तते WW” 

अभ्युपगम्यापि gern दोषं ब्रूम/- स निर्हेतुकः, सहेतुको वा स्यात् | किं 
चातः? स च पुरुषकारो यद्यहेतुको मुक्तानामपि स्यात् नयोद्योगलक्षण 
चेष्टसेपाम् | अथ मा भूदेष दोप इति सहेतुरिति ब्रूयात्, ततः सहेतुश्चेत् कर्मण 
एव चेतनाच्छुमादपि पुरुपकाराच्छ(त् से)वादिकादनथावाप्षेश्च शुभादपि प्राणाति 
पातादेरथोवापेः, धमाधर्मफलसङ्करोक्तेरनुमानं(तु) शक्यत एतदबुद्धिपूर्वकादचेत- 
नकर्मवश्यादेवेतच्छुमाशुभवेचित्र्यम् | किं कारणम् ? युक्तिक्षमहेत्वन्तरा भावात् | 
विचारितनिषिद्त्वात् पुरुष-निय ति-काल-खभावादिद्देत्वन्तराणां नात्रान्यद् विमद्- 
क्षम कारणमस्सन्यदतो देवाख्यात् कर्मणः 

यदा चेत्यादि | यस्मिन् काले एव च कृत्वा पुरुषस्य प्रवृत्तो साध्यायां नास्ति 
कतेत्वमिति सिद्धे कर्मण एवेति च सिद्धे तदा तसिन् काले द्रवतीति द्रव्यं कवेसा- 
धनं न भवति, MATA Harare: | कर्मपरिग्रहाविशेषस्तु | तुशब्दो विशेषा- 
वधारणार्थः। कर्मसाथनशुपपन्नाथ द्रव्यम् , दूयत इत्ययं विशेषो5्व धायेते । तद्विग्रह 
द्शयति- द्रूयते गम्यते इत्यादि | तदिदानीं निरूप्यते- भोग्येन कर्मपुरुषेण तेन 
द्रव्य क्रियते | किमुक्त भवति? कर्मपुरुषेणेव कर्मपुरुषः क्रियत इत्युक्तं भवति | 
तत्र दृष्टान्तो यथा- त्रीहिणेव त्रीहिः क्रियत इति कार्यणेत्र बीजन्रीहिणाऽङुरत्रीहिः 
रिति तद्व्याख्या । एवं तावद्वधारणेन AA निराकुतः, कर्मकान्तवाद उप- 
पादितः | चेतनाचेतनेक्यात् सर्वसवात्मकत्वाच्चायुक्त इश्वरोऽन्यो हेतुरिति चेति | 

१ विशा? प। २ काज्ञा' प। ३ dest प। 
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यच्चापील्यादि | न केवलं कतृसाधन एव दोपः | किं afk ? कर्मेकान्तवादो- 
5प्ययुक्तः | तस्रदशेनार्थमाह~ एवं वादिनस्ते पुनः कार्यलक्षणत्वाव कर्मणः, कार्य 
कर्म, यत् क्रियते तत् कर्म, 'कतुरीप्सिततमं कर्म? (पा. १।४।४९) इति लक्षणादक्ष- 
रार्थाचाबुमेयः कता | तसात् कर्मणोञ्न्य कतोरं कर्मव्यतिरिक्तमन्तरेण कर्मा भावान , 
घटस्येव कुलालो USAT: कतो । प्रयोगथ- खता व्यतिरिक्तं चेतनकतृत्वं(कं) 
त्वदिष्टं कर्म कार्यत्वात् क्रियमाणत्वाद् घटवदिति | अत्रोत्तरम्- परः | ननु कर्मणेव 
करिष्यत इति खत एव कर्मणा कर्म क्रियते। न तद्व्यतिरिक्तेन क्त्रेत्युक्तम् | 
ब्रीहिणेव त्रीहिः, कार्येण बीजव्रीहिणा कायोऽङुरत्रीहिः क्रियत इत्युक्तं मयेति । 

इतर आह- ननु सुदूरमपि गत्वेत्यादि, विचायोप्यात्मव्यतिरिक्तःपुरुषाविना- 
भावित्वात् कर्मणस्त्वयाऽप्येतदभ्युपगन्तव्यं कर्मवादिना कर्मव्यति रिक्तः कती 
पुरुषोऽस्तीति | कसात् ? त्रीहेरप्यावर्तकत्वात् | अस्यापि त्रीहिद्टश्टान्तख क्षित्युदका- 
काश-वाताङ्करादयाबततिरूपत्वात् तेपां च खरूपभेदात् खतः पथः्भूतकते(अ)विनाभूतं 
कर्म सिद्भत्यतो विपर्ययसाधनत्वमिति। किं चान्यत्, अक्षरार्थाच क्रियत इति 
कर्म? 'कतुरीष्सिततमं कर्मः (पा, १।४।४९ ) इति कर्मशब्दाक्षरार्थः | ततस्तस्य 
कृतकत्वं निर्विवादम् , तसाच निविवादकत्वात् कर्मणः कतुरेव भावः TUI पुरुष 
एव भवति, कतुरेव भावः सर्वस्येति पञ्चमी निदेशात् वा पुरुपादेव सर्वं भवति कार- 
णात्। एवं च त्वदुक्तहेतोरेव कर्मव्यतिरिक्तपुरुपसिद्धेः, कर्मणश्च तद्व्यतिरिक्तस्य 
सिद्धेः । आवर्तकवेधर्म्येण कर्मणः कृतकत्वं कत्र्थान्तरभूतस्यावधारणं च युक्तम् | 
कुतः ? तच्छक्तेः, तसादेव हि कतुः पुरुपात् कर्मणः कृतकत्वशक्तिः, कतुर्वा पुरु- 
षस्य करणशक्तिने त्रीहिणेव त्रीहिवदावर्तकत्वेनेति । 

न हि स क्रियमाण इत्यादि, यावद् आभूतदेवदत्तवदिति । तदेव भाव- 
थति- तस्याः कर्मशक्तेः [अ]खतत्रत्वमलब्धात्मषृत्तित्वादखातऽ्याचच कुतो भव- 
aq? इष्टान्तः आभूतदेवदत्तः | गभोपक्रमावखायां कायोयामलब्धात्मकवृत्ति- 
त्वादखतचः, अखतन्रत्वाद्- कर्ता, अकवेकत्वाच्च न भवति कार्यावस्याव्यति- 
रेकेण | अथ(यथा) देवदत्तः, तथा कायोवखायां कमोपि क्रियमाणं न भवेद- 
निष्टं चैतत् वयाउपि | तसात् कर्म भवति । तच्च पृथग्भूतपुरुषभवनाद् ऋते न 
भवतीत्यस्ति पुरुपः | 

किं चान्यत् , पुरुषकारप्रत्याख्याने सर्वशाख्रवेयथ्यं्रस | कथम् ? यथाक्रमं 
हितप्राध्यहितपरिहारावथों सर्वश्चात्राणां, ताम्यां च हिताहितप्राप्रि-परिहाराथोभ्यां 
निरुक्ीकृतसस्यत्वानि ग्रमाणान्तरसंवादेन चिकित्सितादीनि शा्राणि | यथा- 

१ गर्भपि क्र? षृ । 



३०० नयचक्रम् । [ विघिनियमार$ 

“कटुकः कटुकाः] पाके, वीर्योष्णश्चित्रको मतः । 
तद्वद् दन्ती प्रभावात् तु, विरेचयति सा नरम् UU 

1गरातिविपा सुस्ता, ma: स्यादामपाचनः U^ [चरकसंहिता ? | 
इत्यादीनि yer- ततक्रिययोरभावे कर्मकारणेकान्ते निराङ्केतानि स्युरित्थ; 

चेष्यते तत्निराकरण कस्यचिते प्रमाणान्तरसंवादिनः शास्रस्य ्रामाण्यदशनात् | 
तदूपदेशादिक्रियाणां' च दष्टाथानां निराकरणमेवमिति वर्तते । कर्मकारणेकान्ते 
पुनः पुरुपस्य खतत्रस्य, तर्क्रियायाश्चाभावे परप्रतिपादनाथ तच्छक्तियुक्तशब्दो 
चचारणक्रिया न स्थात्, कर्मत TA प्रवृत्तः। आदिग्रहणादोदनस्य मुखसंयोजनादि 
क्रियाश्च न स्थुः, कर्मप्वृत्तिमात्रत्वात् । तत्मतिपत्त्यपक्त्योः त्वदुपदेशा प्रतिपत्ति 
कर्मत एव परस्य स प्रतिपद्यते] विनाऽप्युपदेशन, न प्रतिपद्यते वा सत्यप्युपदेश । 
कर्मग्रवृत्तिमात्रत्यादिद्यादि यावत् कर्मण एवेति चेत् स्यान्मतम् , यदुच्यते ME- 
निराकरणमेवं त्वदृपदेशादिनिराकरणं च कर्मणोऽस्वतत्रत्वे सयलब्धात्मवृत्तिला- 
दाभूतदेवद्त्तवदभवनं निर्विवादकृतकत्वात् कतुरेव भावस्तच्छक्तेः, त्रीहेरप्यावर्तका- 
(कत्वा)त् खरूपभेदात् पुरुष एव भवतीत्यादि सवं नोपपद्यते, कर्मत एच भवतीत्यु 
पपद्यते, कर्मप्रवृत्तिमात्रस्ात् | तथा शास्रार्थस्यासदुपदेशादिक्रियाणां च प्रतिपत्त्य- 
प्रतिपत्त्योः कर्ममरवृत्तिमात्रत्वात् । ग्राज्ञपुरुपग्रतिपत्तिवत् , बलीवर्दाद्यप्रतिपत्तिवच । 
तस्मात् सवाण्येतानि कर्मण एव हेतोभवन्ति, पूर्वोक्तन्यायवचिन्ता-व्यायामादि 
शारीर-मानसङ्शफलत्वात् तस्येति चेदाशङ्कायाम् , एवं चेन्मन्यसे, ततस्त्वमिद्- 
मसि तावत् प्रष्टव्यः | अथ तदादिकमे कुतः ? इति । मम तावदभिग्रायः कृत- 
कत्वात् कर्मणः पुरुषादेव तदिति | तन्नेच्छता त्वया वक्तव्यम्- कुतस्तदादिकर्म ! 
यत एतत् सवं प्रतिपच्यप्रतिपत्तिक्केशादीति त्वदभिग्रायाकर्षणार्थः प्रश्नः । किं 
तदापि कर्मेण एवोत पुरुषात्? इति श्रूयास्त्वम् ओम , पुरुषादेवेति' | एवं नामास्तु, 
को दोषः? गसन्तराभावात् कर्मत एवेत्रमिप्रायः स्यादिति। अत्र भमः 
त्रीदिवेध्यणाकतृकत्वात् । ब्रीहेरस्या(प्या)वर्तकत्वात् कतृत्वशुपयाति । तमो 
TSA ब्रीहिरकृतकोऽकतकत्वात् | ततश्चाक्रियमाणत्वान्नोपपद्यते कर्मणः कर्मत्वम् , 
तस्यादिकमणः | किमिव ? आत्मादिवत् | यथाऽऽत्माऽऽकाश-काल-दिगादीनि न 
केनचित् क्रियन्त इत्यक्माणि, तथाऽऽदिकमापि स्थात् , नोतक्षेपणवदिति वेधम्ये- 
दशनम् | यथोतक्षेपणं कर्म तद्वयतिरिक्तेनोस्क्षेत्रा विना न भवति, तथेदमिति | 

एवं पुरुषकारवादिना कर्मबादी दूषितः, कर्मवादिना च प्राक पुरुपकारवादी | 
तस्राद् यदुक्तमेवं च कृत्वा तदपि सर्वमसम्बद्धं यत् कर्मकारणेकान्तिन आहुः, यत्च 

१ Sa: प | 
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पुरुषकारकारणका न्तिन आहुखदपि सर्वमसम्द्धं परस्प[र]दपितत्वादिति । ag- 
भयमिदानीं नेकयेनाप्यसभ्बद्धमिति प्रतिपादि(दयि)तुकामः प्रश्नयति- कथम- 
सम्बद्धमिति परवचनेन खबचनेन वा एकत्वात् DN wR कर्म-पुरुप- 
काराभावादेवासस्वद्धमिति | तत् प्रतिपादयिष्यन्नाह~ यस्मान्न MARAA 
चेत्यादि, यावत् काय इति ai तावद् दृश्यमानः कार्याः], पुरुषो वाऽस्तु, 
यत् तेऽभिरुचितं, न मे कश्चिदत्र पक्षपातः | aa यसान्ने किञ्चिदत्र शुभमेवा- 
शुभमेव चा । बाह्यमपि कायाद् भिन्नमभिमतं रुपादीष्टय सुखस्य कारणं चित्र- 
मयूर-स्रक्-चन्दन-ञ्रमररुतादि, अनिष्टस वा दुःखस्यातिविवर्ण-हुण्डसंस्यानाकार- 
कण्टक-शिवारुतादि | सर्वमप्येतदिषएकारणमप्यनिएकारणमपि शुभमप्यशुभमपीति 
गृहाण द्रव्यक्षेत्र-काल-भाव'पुरुपान्तरसंयोगविशेषाश्रय-परिणामविरोषापत्ते 
सुरामि-मधुर-सखस्पश-सुरूप-सुशब्देतर भावश्चपलभ्यते | अभक्षित-भक्षित-मोदक- 
qq, पक्कापक्काम्रफलवत् , पद्मकेसर-नालवत् , जाताजात-विपन्नाविपन्न-सुराऽऽ- 
दिवत् , खस्ास्रस्य-ल्नी-पुरुप-गीत-रुतादिवत् | यथोक्तमार्ष- 

“ते चेव पोम्गला सुब्भियंयत्ताए परिणमति, ते चेव ते पोग्गला टुड्मिगंध- 
ताए परिणमंति” इत्यादि | 

तसान्न छुभमशुर्भ वेकान्तेन किञ्चिदस्ति भिन्नजाति | किं तर्हि? तदेवाशुर्भ 
[शुभं], तत एव चेष्टकारणमनिष्टकारणं वा(च) यथा त्रिदोषन्नमोदकादिम्रमाणा- 
प्रमाण-कालाकार[हारितमिति खख्र-सपंदष्टाहारितविषवद् वा | di एव ह्य 
पुदूगलकायः पुद्गलनिरुक्तिकः कायः शरीरं चितत्वात् , रोगादि-दुःखनिवासत्वाद् 
वा सर्वोऽपि वाह्याभ्यन्तरो मूतंद्रव्यसद्वातः कायो रूपादिसङ्ठातत्वात् परमाणो 
रपि । पुद्लस्य, पुद्रलस्येव वा काय इति विग्रह-समासो | अथवा पएथक्परिकर्पन- 
याऽनया किमिन्द्रियप्रयक्षम(क्षा)भिमतः शरीराख्यः पुदूगलकायः खसंवेधज्ञा- 
नात्मकः क्रियाऽऽदि-लिङ्गानुमति(मित) आत्म[कायो] वा सोऽवमेक एव । न 80 
काचिद् भेदबुद्धि! कायो, बन्धपरिणामक्यापत्तेरेतन्नयदशंनादेक एव शुभा- 
शुभाति(दि)धर्मेति साध्यस्य कायस्य वक्ष्यमाणाहारदृष्टान्तसाम्यमापाय हेतुत्वेन 
तत्साधम्येमाह- 'मोक्त-भोग्यात्मकविपरिणामञ्वत्तित्वादिति | यदि पुरु 
षकारवादिमतेन भोक्ता, अथापि कर्मवादिमतेन भोग्यस्तसात् कायो भोक्त- 
भोग्यात्मकस्तस्य विपरिणामो RAR कायः सम्बद्धयते | भोग्यस्य भोक्तुवा 
विपरिणाम इति | शुक्र-शोणितं जनन्याहतान्नरसादि चाद्युचरकारणमस्य शरीरस्थ 

१ त एव geet: सुरभिगन्धतया परिणमन्ति | त पुव ते gast दुरमिगन्धतया परिणमन्ति ॥ 



३०२ नयचक्रम् । [ विविनियमार; 

तदुभयं भोक्त-मोग्य चान्योन्यभावापत्तेः | तदा(था) चतुविधो5प्याहारो5शनादि- 
राहत्राहायभावाद् मोक्त-मोग्य च । तञ्च शुभाशुभेष्टानि्कारणमेवेति । काय- 
चेतन्ययोरवेक्यपरिणामापन्नस्येव भोक्त-भोग्यपरिणामबृत्तित्व॑ सिद्धमू । अत 
आहारवच्छु'माझुभादिधर्मताऽस्येति । यथा55हारः JANINA eum, 
संस्कृतासंस्कृतः, संस्कृतोऽप्यशुभ एव संस्क्रियमाणान्ायशुभत्वात् , संस्कारा- 
भिमतक्र्पूरादेरपि काठान्तरे दोगेन्ध्यादिदशनात् | सर्वपुद्दलानां प्रागुक्तविधिना 
शुभाशुभत्ववत् पुद्लत्वादाहारः शुभोऽशुभश्चेति, तथा काथ इति । अथवा 
चेतनाचेतनयोरात्म-शरीरयोरेक्यपरिमाणर(णामा)त् तदेव भोक्तृ भोग्यं चेत्यने- 
नेवाहारइष्टान्तेन सम्बद्ध WALA साधबथेतद्वर्मद्वयमियत आह- भोक्नुताद् , 
भोग्यत्वादिति | एवं कतृत्वात् , कर्मत्वादाहारवच्छुमोऽशुभश्च काय इति। अथवा 
सुखोऽपि TVS स एव कायः सुखस्तावद दुःखत्वादाहारवत् | दुःख सुखत्वा- 
दाहारवत्। यत् परं प्रत्यसिद्धं तदितरेण सिद्धेन धमोन्तरेण साध्यम् | एवमिषटो- 
ऽप्य निएत्वादनिष्टोऽपीएृत्वादाहारवदेव । 

इतर आह- तच्च न, उ(नन्यन्नो)इकशुभाशुभते प्रतिविशिष्टापशदयोगढृते 
्रतिविशिष्टकर्पूराचचेकान्तशुभद्रव्ययोगे सति जलाद्यशुभगन्धमपि सत् सुरभीक्रियते। 
अधिकशुणाभिभवभावनया, एत्रमशुच्यपशदद्रव्ययोगे सति तदुत्कृएगन्धाभि- 
भवात् तद्भावनया कपूराद्यपि तद्गन्धीभवदुपलभ्यते | अथवा तदेव विनष्टं शुभ- 
तडा(टा)कादिगतमल्पं शुष्यच्छुष्यत् कपूरगन्ध भवदुपलम्यते | नालिकेरफलानि 
सुरभीणि सन्ति पूतीमवन्ति दृश्यन्ते, तसाहुभयधर्मता सर्वद्रव्याणाम् । तथा 
कायोऽपीत्येतच्च न, एकेकस्य सर्वरूपद्रव्यभवनपरमार्थत्वात् | वीप्सया व्यापि 
सर्वरूपद्रव्यभवनस्य WAHT भाव्यख च दञ्चयलेकेकस्सेति । सर्वशुभाशुभेशनिशट- 
कारणत्वादिरूपो हि द्रव्यमवनपरमार्थः । एवं हि भवदेव भव[द् [द्रव्य 
परमार्थतो भवति, नान्यथा | यथोक्तम्- 

“एगमेगस्स णं भंते ! जीवस्स एगमेगे जीवे मातित्ताए” इत्यादि प्रश्नः । 
यावदू आजातपुच्चे | व्याकरणम- गोतम! असई अदुवा अणंतखुत्तो' एवं 
सव्वजीवाण वि एगजीवो, एगजीवस्स वि सव्वजीवा, तथा सव्वपोग्गला एग- 
जीवस्स सव्वजीवाण च आहारत्ताए, न(ऊ)सासत्ताए, भासत्ताए, सरीरत्ताए, 

१ एकेकस्य ननु wera! जीवस्य एकेको जीवो मातृतया ? आजातपूर्चः ? । 

२ गोतम ! असकृत् , अथवा अनन्तकृत्वः। पुवं सर्वजीचानाभपि पुकजीवः, एकजीवस्यापि 
सर्वजीवाः, तथा सवेपुदूगळा एकजीवस्थ सर्वेजीवानां च आहारतया, उच्छासतया, भाषातया, 
'शरीरतया, इन्त्रियतया, भनस्तया, आण-प्राणतया | 



जगत्कत्केश्वरविचारः ] न्यायागमाबुसारिण्यलङ्कतम् । ३०३ 

इंदियत्ताए, मणत्ताए, आणा(ण)-पाणत्ताए ।” - [ भगत्रतीसत्रे श, १२, उ, ७] 
इत्यादर्थ(द्याप) एक्यापत्तो ज्ञापक सर्वज्ञोक्तत्वात | 

अत्रानुमानम्- तदेव तदिति प्रतिज्ञा । मातृत्वादिभावेन यद् भवति, शरीरादि 
मावेन च(वा) तदेकर्क सर्वेरूपमित्यर्थः | तत्परमार्थत्वात् तद्वत् | एतदुक्तं भवति- 
तत्तत्खरूपत्वे (पापत्त)भवनपरमाथत्वात् तत्तत्सरूपचेत् | एवमितरमपि पक्षीकृत्य 
साध्यम् | यत्खरूपमिद भवति कपूर शरीरमना(न्ना)दि वा तत्तदेवेखर्थः । यञ्च 
यदेव न भवति, तत् परमार्थतो न भवति], यथा aged, खरविषाणं वा । भवन्म- 
SHAT तत् तदन्यखरूपापत्तः स्यात् | आह- 'यस्यान्तरङ्कस्य dud स्याद् बहि 
रङ्गस्य चान्यत्वम् इति | तदेव ह्यन्यत्रा[भि]मतमसाभिस्तस्येव [तद् ]रुपमिति 
साध्यते, तस्मात्नास्त्यन्यथात्व न चासिद्धं तत्परमार्थतत्वमिति | अभ्युपेत्याप्यन्य- 
MASH तदनतिरेकात्मकत्वात् तदेव तदिति वर्तते | तसात् तस्य वाऽनतिरेक 
आत्माऽसेति तदनतिरेकात्मक यद् याद]नतिरेकात्मकमन्यथात्वेऽपि तदेव 
तद् इञ्यते। किमिव? तन्तु- यज्ञोपत्रीतवत्। तन्त्वनतिरेकात्मकत्वाद् यज्ञोपवीतस्य 
चलितस्यान्यथात्वेऽपि तन्त्वात्मकत्वमेच । तथा सुखादिषु भावनीयम् | तदनति 
रेकात्मकत्वं च भावितार्थमेव ते चेव ते पुण्गला सुब्मिगंधत्ताएं इत्यादिना | 

यथा चाचेत्यादि | एवं च तदेव तदिति सव सर्वस्य बाह्यस्य परिणम्यस्य 
परिणमयितुश्च त्वम् | योऽधिगुणस्य ag प्रतिपद्यते स परिणामी, योऽधिगुणो 
न्यूनगुणत्वमापादयति, स परिणामक इत्युच्यते व्यवहारतः, निश्चयतश्च (तस्तु) परि 
णामि-परिणामकावाविभोच-तिरोभावमात्रभेदा खत एवेत्यस्य नयस्य दशनम् | परि 
णामश्र द्र[व्य]मात्रम् | द्रव्यं च भव्ये'(पा०) यद् यद् भवति स परमार्थाऽसेति 
तदप्येवं(तथेद्) भावितं क्षीरादेयावच्च घटादेस्तावद् बोद्धव्यम् | तथाऽधिङृतस्या- 
ध्यात्मिकस्य कर्म-कर्मिसंज्ञख शरीर-शरीरिसंज्ञस्य वा भावनाथश्ुपनयति- तथा- 
5ऽत्म-कर्मणोरपीति | तद् व्याचष्टे- आत्मा परिणामयतील्यादिना, यावदू 
अनादित्विसेकत्वमिति | परिणम्य-परिणमकयोरनियतदेश-काल-भावादिरूपतां 
दशयति | तथाभवनसामथ्याद् गति-जात्यादिना पुद्लानिति उपयोगलक्षण आत्मा, 
गति-जाति-शरीराङ्गोपाङ्गायनुमवनोपयोगात्मतया तान् WEST परिणमयतीति 
आत्मनः परिणमकत्वम् , तेषां परिणम्यत्वम् । पुद्लाक्षात्मान मिथ्यादशना- 
दित्वेनेति मिथ्यादश्षनाविरति-प्रमाद्-कषाय-योग-सुख-दुःखोदय(य-)क्षयोपशमा- 
दिभावेन परिणमयन्ति, तद्भावेनात्मा परिणभ्यते । स च मिथ्यादश्चनोदयादि 
भावो भवभ्रान्तिहेतुः, तदशस्य संसरणात् | एतस्य कर्म-कमिंद् यस्यान्योन्य परिणा- 

१ त एवं ते पुदूगलाः सुरभिगन्धतया i 



३०४ नयचक्रम | [ विधिनियमारः 

मकत्वादनादित्वपेकत्वमेंब | एकत्वशब्देन पर्यायभृतेन wi SATS | संसारस्य 
कर्म-कमिसग्वन्थजत्यात , तशय च सम्बन्धयानासित्वातु | INEN- 

“gia भते! अंडए, पच्छा इंकुडी i" इत्यादिप्रश्न-व्याकरणम्- “रोहा! 
पुढिंब एते पच्छा वि एते, दो वि एते सासता भावा, अणाणुपुव्वी एसा रोहा !” 
इत्यादि (भगवती श, १, उ, ६, ख, ५३, ए, ८०) भिथ्यादशनग्रहणं सर्वकर्म 
बन्धाधारभूतत्वाच्छेषस्यापि सतस्य चनम् | 

आह- यदुक्तं त्वया कप्रोदकावचेतनानां परिशाम्य-परिणामकभावादेकत्वं 
चेतनादेतनयोश्च जीव-कर्मणो Rud तदू युक्तम् ,किन्तु रूपाञ्ुपयोगीभवदात्मा भव- 
त्यात्माऽपि रुपादीमवति, तत्परि[णा]मादित्यतनोपपदयते खभावाविनाशादिति । 

अत्रोच्यते- यदपि चेत्यादि, यावन्मत्यादिचदिति। यदापि च e 
विषयजातस्ुपयोगनिमित्तभृत्तं रूपादि तदस्या(प्या)त्मन एव qui रूपादितस्वमा- 
त्मानं च वक्ष्यामः | Fal रूपाद्यप्यात्मन एव तत्वम् ? इति Aq, उच्यते- उप- 
योगात्मकत्वात्। मत्यादि-चक्षुद्शनादिभेदप्रमेद उपयोग आत्माऽस्य रूपादे 
विषयकल्पस्य सोऽय तदात्मकः | कथं रूपादेविषयस्योपयोगात्मकत्वमिति 
चेत् , उच्यते- तदव्यतिरेकलभ्यरूपत्वात् | रूपं रसो गन्ध इत्यादि 
विषयस्रूपाकारेणोपयोगेनाव्यतिरिक्त एकीभूत एवोपलभ्यते रूपादिविषयो 
नान्यथा विषयखरूपानवधारणात् , तसात् , तदनतिरेकलमभ्यरूपत्वात् , रूपादि 
विषय उपयोगात्मकः | यदू यदुपयोगात्मर्क dq तदात्म[न] एव qun । यथा 
मत्यादि-चक्षुदशनादिमेद उपयोग इति । 

स्यान्मतम् रूपादीनां देशभेदेन युगपदवस्यायिनां रूपं रसो गन्ध इत्यादयः 
परस्परतो देशभिन्ना इति गृद्यन्ते । तस्य देशस्य परमाणुशो भेदे न रूपं रसो 
गन्धश्ोपलभ्यते | देशसम्बन्धेन रू तू )पलभ्यमाना भवन्ति। देशतोऽत्यन्तभेद्- 
ग्रहे तेषामभवनस् । तथा क्षणभेदे प्रथमक्षणेऽन्यद् रूपं, द्वितीयक्षणेऽन्यदिति 
गृह्यते चेन्न रूप नाम किञ्चित् स्यात्, तन्निष्ठय कालस्य रूपग्रहणाश्रयसम्बन्धा- 
भावादित्यभवनात्मका रूपादयः स्युः | आदिग्रहणाद् भावभेदेनेकगुण-ढिगुण- 
त्रिगुण-कृष्णादिमेदेनागृह्यसाणत्वाद् विशिष्टस्य सामान्यस्येव ग्रहणात् | ततः 
किम् १ अभवनात्मकत्वाननिर्वस्तुत्वापततिर्वन्ध्यापुत्रवत् | ततश्च निर्वस्तुत्वापचे रेतत् 
श्रतिपचव्यम्- द्रव्यमेव तथातथाभवनलक्षणं AA न रूपादयो नाम केचित् इति | 
तथा तथेति रूप-रस(सादि)प्रकारेण भवति श्याम-रक्तताऽऽदितद्भेदप्रकारेण चेति 

१ qd ward! अण्डकम् ?, पश्चात् कुछटी ?। २ रोह! पूर्वमेते, पश्चादपि एते । द्वावप्येतौ 
झाश्वतो भावो | अनाचुपूर्वी एषा रोह! । 
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सत्यम् द्रव्यं च भव्ये’ (पा, ५ । ३।१०४ ) safe भवतीति | कथं qaum 
द्रव्यमभिन्न सद् रूपादिभेदेन भवतीति चेत्, चक्षुरादिप्रसयोपयोगापदेशेन 
भवति, चक्षुरादिप्रत्यया इत्यधिपत्यारुम्वनहेतसमनन्तरग्रतययास्ते निमित्तमस्यो 
पयोगस्य ज्ञान-दशनाख्यस्य स चक्षुरादिप्रययोपयोगस्तदपदेशेन रूपादि भवति | 
ज्ञानापदेशन चक्षूरूपादिग्रययेनेत्यर्थः | यथोक्तम्- 

“कूपालोक-मनस्कार-चक्षुभ्यः सम्प्रवर्तते | 
विज्ञानं मणि-सर्याशु-गोशकुदृस्य इवानलः D इति । 

Weal 'भागिनेयाद्यपदेदाविरिष्टेकत्कसत्यपुरुषचत् | यंथेक एव 
पुरुपोऽनेकसम्बन्ध(न्धि)त्री-पुरुपापेश्षाफ्देशविशिष्टो भागिनेयो मातुलो आता 
पतिः पिता देवरः श्वशुरः पुत्रो आतृव्य इत्यादिभेवति | देवदत्त एक इत्येव च 
सत्यस्तथा द्रव्यमेकमेव रूपादि भवति, चक्षुराद्यपदशादिति साधृक्तम्- एकमेव 
सर्वात्मकमिति । 

एवञ्चुपयोगात्मकत्वं TRS रूपादिप्रभेदस्योक्तम् | इदानी्चुपयोगस्यापि 
पोतूलात्म्यञ्चुच्यते- यचोपयोगखतत्त्व सत्यादि | तदपि पुद्गलात्मतन््मिति 
पक्षः | कसरात् ? रूपाद्यात्मकत्त्रात् अन्धा(ण्वा)दिवत् | स ह्युपयोगलक्षण आत्मा 
प्रमाणु-्यणुक-तर्यणुकादिषु रूपाद्यात्मकेषु पुद्गलेषूपयुज्यते, Seen व्याप्रियते | 
साव्वात्म्येन व्याप्त उपयुक्तः समाप्त इत्यर्थः | रूपाद्यात्मक एवाप्रदेश-सङ्घेया- 
सङ्कोयानन्तप्रदेशपुदलबत् तदुपयोगात् तत्परिणामात् तदेव तदिति पूर्वोक्तन्या- 
याच्च। यद्येवं रूपाद्यात्मकत्वमात्मनो नाभ्युपगम्यतेऽसङ्च्यातम्रदेशस्यापि रूपादि- 
मदेकद्रव्योपयोगे तादात्म्यं ग्राह्मोपातीनि( a यातीति ) | ततोऽसङ्च्यातश्रदेशोऽपि 
सर्वात्मना सावोत्म्येन Ud: ASAI MA द्रव्ये उपयोगमयान्-उपरयोगमगच्छन्न- 
नुपयुञ्यमानोऽचेतन एव, पटाचुपयुज्यमानधटादिवत् स्यादिति सम्भन्त्स्यते | 
कथं पुनरुपयोगं यायात् सृत्पिण्डः ? शिवकादितायामिव यथा सृत्पिण्डः कृत्तः 
शिवकादिभावे सावांत्म्येन व्यापारं गच्छति, तथा यदि न गच्छेदात्मग्राझ 
ततस्तादात्म्यमप्रतिपा(प)यमानः सोऽचेतन एव स्यात् पटेऽनुपयुज्यमानघटादि 
वदिति यथाक्रमं वैधर्म्येण साधम्येण च दृष्टान्तो, चेतनो ह्युपयोगलक्षणस्तद्- 
भावादचेतनः स्यादिति | एष दोषो रूपाद्यात्मकत्वाभावे स्यादात्मन उपयोग- 
लक्षणस्य | तसात् सिद्धं रूपाद्यात्मकत्वमात्मन उपयोगात्मकत्वात् | अतः पुदूल- 
TAT मत्यादीति साधूक्तम् | 
zag- आत्मा पुह्लेखतत्त एव आत्मखतच्वेत्यादि, यावद् भाव्या(बा)व्यति 

रिक्तरूपत्वाच आत्मनः खतत्त्वमोदयिको भावः | उदये भव ओदयिकः, कस £ 
qe qo ३१ 
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कर्मणो ज्ञानावरणीयादेरएविधस्यापि | स च तदुभ(द)यप्रवृत्तितोऽप्रबत्तितोऽएथ- 
ग्भूतोऽव्यतिरिक्तो भावः खतखमात्मनः तदव्यतिरिक्तरूपथात्मा, तसादात्म- 
खत््रज्ञानावरणाछ्टुदयग्रवृत्यव्यतिरिक्तरूपत्वाद्चात्मा पुद्रलात्मतत्त एव तादात्म्य 
प्रतिपत्तेः, रूपाद्यात्मकवरमाण्य़ादि[वदि]त्यर्थः | 

अत्राह- नन्येवमित्यादि, यावत् कुतोऽस्य सूपाद्यात्म[क]तिति | ननु 
भोस्त्वदुक्तेन विधिना एतेनेत्र पुद्गल एवात्मा ग्राप्तः। तस्थोपयोगात्मनः TROT | 
योऽयं पुद्दलोपयोगो रूपं रस इत्यादि, ज्ञानात्मंनः स चात्मोपयोग एव उपयोग- 
व्यतिरिक्तस्य] रुपादेरभावात्+ उपयोगस्य रूपादात्मकत्वादृपयोगरूपत्वाच्च 
रूपादीनाम् | तस्मात् इतोऽस्यात्मनो रूपाधात्मकतेति प्रस्तुतस्योपयोगस्य मत्यादेः 
पुद्टलात्मलश॒परुणद्येप विचार इति । अत्रोच्यते- एतन्नोपयोगात्मकत्वादेव 
रूपादीनामप्युक्तवत्। ने[प दो]पो रूपाद्यात्मकताऽऽत्मनः, रूपादीनां चो पयोगात्म- 
कता | यसाठुपयोगात्मकत्व रूपादीनामप्यनन्तरमेवोक्तम् | TAT रूपादीनाम- 
प्युपयोगात्मकत्वादुक्तवद TRASH, आत्माऽपि पुद्दल एवेति रूपाद्यात्म- 
कत्वमात्मनो न दोपाय । 

अनेन सर्वमपीत्यादि, यावदितरेतरात्मकत्वात | एव च कृत्वा पुरुषस्य 
रूपादिमत्पुद्रलात्मकत्वात् पृद्दलस्याप्युपयोगात्मकपुरुपात्मकत्वात् तदुच्यते- 
कमेव कारणं, पुरुषकार एव कारणमित्यवधारितप्चुभयमप्येकान्तमसम्बद्ध बोद्ध 
व्यमिति उभयोरपि पक्षयोः सह दोषोक्तिरेपा | 

इदानीं प्रखेकग्रत्युक्तिभावनादिक। तुशब्दो विशेषणार्थः । युगपत्मरत्युक्तिदिकतः 
प्रयेकम्रत्युक्तिदिक् विशिष्यते | कर्सकान्तबादप्रत्युक्तिदिकू तावत् । प्रवर्तयितृ- 
त्वात् पुरुष कारणमुत्कपोर्थी चशब्दात् कर्म चेल्येकान्तप्रतिषेधस्थ वक्ष्यमाण- 
त्वात् । उत्कर्पमर्थयतीस्युत्कपार्थी, उत्कर्ष एवार्थः सोऽस्यास्तीति वा 'अर्थाचा- 
सन्निहिते’ | पा, वा, ५।२।१३५ ] इति इनिः | स चोत्कषो वाह्यो घन-धान्य-मित्र- 
भूम्यादिसम्पत् | आन्तरस्त्वारोग्य-ज्ञानादिसम्पत् | कृतार्थस्य तदथारम्मोपरमात् 
असन्निहितार्थोञ्थीति | कखात् पुरुपश्च कारणमिति चेत् ? उच्यते- तसैवोक्तबत् 
सर्वत्वात् । त्रीहिणेव त्रीहिः क्रियत इत्यादिन्यायोक्तवदसावेव पुरुषः प्राणादिमां- 
श्रेतनः, कमोपि | अपिशब्दान्नोकमोपि प्राणापान-भाषा-मनोद्रच्यादिपुद्रर आध्या- 
त्मिको बाझोऽपि रूपादिपुद्ररश्चेतनो यस्मात् तस्मात् स एव प्रवर्तयिता तसयैवास्मिन् 
पक्षे कमोदि सर्यसर्यत्वात् किं तदन्यत् कमेति quip कर्मताऽपि, अपिशब्दात् ge- 
षताऽपि पुट्भरताऽपि | TAT यदुक्तं “प्रधान-मभ्यमाधमाः पुरुषकारास्तेषां च 
सिद्गयोऽसिद्भयश्च प्रधान-मध्यमाथमा नाना न स्यु|इति तदयुक्तमुक्तस् | पुरुष- 
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काराणां च तत्साध्यानां च सिद्धयोषसिद्धयश्च नाना स्युरेव, न न स्यु?। कि कारणम् ! 
उत्कर्पपरम्पराया बहुप्रभेदाया आ(अ)प्याशुक्तेः पुरुपस्थेवाव्यतिरिक्तमिज्कारण- 
त्वात् | स एवाव्यतिरिक्तो भिन्नश्च कारणं, तस्येव सर्वप्रभेदात्मकलादू भिन्नत्वम् , 
तेपां च कर्म नो[कर्म]बाद्यरूपादिभेदपुटलानां पुरुषोपयोगात्मकत्वादव्यति रिक्तत्वं 
तसात् पुरुपकारनानात्वस् , तत्साष्यसिद्चसिद्विनानात्वानि च स्युरेव, स चैक 
एव कारणं स्यादेव | को इष्टान्तः ? अहिभोगविस्तरण-कुंश्वनवत् | यथाऽहदिः 
स्फु(र्फ)टाऽऽटोप-कुण्डलीकरणाययुगपदवस्थायियर्मे रूपादि मिर्युगपदवख्यायिभिश्च 
भिन्नोऽप्यव्यति रिक्ताभिजाहिख्ससस्तदव्यतिरिक्तिभिन्नकारणत्वात् प्रवर्तयिता | 
तथा पाण्यादिसङ्घातसहवर्ती पुरुष उपग्रोगात्मा Nae तेषु युगप[दयु- 
गप] द्वावेपु पुरुप एव सत्य इति। तथाऽनतिरेकातिरेकात् कमापि ग्रवर्तयित् यथा 
पुरुषः पुद्रलात्मककर्म धर्मप्रमेदभिन्नोऽप्यव्यतिरिक्तः प्रवर्तयिता, तथा कमोपि 
तदनतिरिक्तातिरिक्तकारणत्वात् ग्रवर्तयित । किं च चेतनावेतनपरमार्थत्वाचच 
पुरुपसयैवेषटानिष्टवियिं प्रति व्यापारः, स एव हि पुरुपश्चेतनोऽवेतनश्च। कुतः १ gut- 
निए्विधि प्रति व्यापियमाणत्वास्, उत्कपोपक्रर्पाबिशानिष्टी quif: 
तत्पाध्युपायः ग्रमादाप्रमादो तो च दस्यते | तसादय पुरुषथेतनोऽचेतनश्च ग्रमादा- 
प्रमादयो रिष्टानिष्टविभ्योव्या प्रियमाणत्वादतोऽचेतनकमाचु सावोपलम्भात् चेतन- 
पुरुपानुभावोपरम्भाचासो(चेति)तद्द्यपरमार्थः । qur कमापि प्रवर्तयित । 

अथेवं नेष्यते त्वया यदि च पुरुषश्चेतनञ्चक्तिरेव ्रोच्यते (विध्यते) ततोऽसौ भवेत् 
पशुवन्मनुष्यत्वेनापि गम्यागम्य-भक्ष्याभक्ष्याद्यविशेषज्ञो यथा पशुर्भवत्यस्पचेत- 
नस्तथा मनुष्यत्वेऽपि भवेत् | व्यक्तवर्ण-पद-वाक्यादर्थप्रयायनसमर्थशव्दोचचार- 
णादिशक्तिश्र मनुष्यस्तद्त् पशुरपि भवेत् । कृम्यादिवन्मचुष्योऽतिजडः स्थात् , 
मनुष्यवत् कृमिरपि पण्डितः स्यादित्यादि, तस्मात् कमोपि चेतन, पुरुषोऽप्यचेतनः, 
तच्चोमयमविभक्तमिति MAF | एवं च कृत्वा तस्येव च तूदितवदविभत्तद्व्वात्मक- 
तायां चेतनाचेतनेकात्मतायां सां द्विविधः प्रदचिग्रबन्धः फलपरिणामग्रबन्धः 
प्रारभवीयकर्माख्यपुरुषकारस्य साध्योऽसाध्यश्च तत्सश्चयहेतुभूतोपादानकारु-परि- 
णामद्वैविध्यात् । तद् दर्शयति- तीव-मन्दादिहेतूपसेवनसश्चितत्वादिति । तीव्रेण 
योगपरिणामेन सञ्चितत्वादिति | तीव्रेण योगपरिणामेन सञ्चितं कर्म तीबानुभाव- 
खिति-अदेश बद्ध-स्पृष्ट-निकाचितं सुख-दुःखफल्घुपक्रमितुमशक्यत्वादसाष्यमवञ्यं 
विपच्यते | मन्देन तु सञ्चितं मन्दानुभावादिशक्यत्वादुपक्रम्य साध्यासाध्यव्या- 
Raq । यथा व्याथिरज्वरातिसारादिनिदानमन्दःतीवरत्वाभ्यां साष्योऽसाध्यश्च 
भवति, तथा क्मार्य-पुरुषकारं्वृत्तिप्रबन्धः साध्यासाध्यखभावव्याख्यानं च । 
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चलनीयो5विचल्यश्र वद्धाबद्धमूलत्वाद् TACSAT, यथासङ्ख्यं साध्यश्वलयि- 
तव्यः । इतरोऽविचल्यो न कम्पयितव्यः | प्रथमो बद्ुमूलो guaq | द्वितीयो 
हडवदबद्धमूलः दुःखविश्ेष्यः सुखविश्लेप्यश्चेखर्थः । निकाचितानिकाचितावयव- 
त्वात् | निकाचिताः कर्मप्रदेशाः तीव्रक्रोधाद्यशुभपरिणामेन । अनिकाचिता 
मन्दपरिणामेन | किमिव ? जैयःशलाकाकलापवत् | यथा सत्रमात्रोपनिषद्भा 
अयःशलाका एकशलाँका5्पकर्पमात्रप्रयासेन सवाः प्रच्यवन्ते । प्रतप्त-सम्शक्त- 
प्रहताः संघर्पणाइते न शक्याः प॒थक्कतुम् , तथा कर्मविधिः । 

परिणमनमपि वेत्यादि, यावद एृष्पतो्क रढफलवत् | तस्यापि पूर्वकर्मणः da- 
मन्दादिहेतूपसेबनसञ्चित्य फल्दानमिहत्यपुरुपकारस्य कृष्यध्ययन-सेवा-वाणि- 
ज्यायनुष्टानस विषयो न च विषयः कचिदिति | अग्राप्त-पराप्तविपरिणामावस्थत्वात् 
यथासङ्कयं खयम ग्राप्तविपरिणामावर्ख पुरुपकारविपरिणम्य पुरुषकारेण विषाच्यते, 
विषयत्वमानीयते, उदीरणाकरणेनोदीर्यते । प्राप्तविपरिणामाव्ं तु पैपययान्न 
विषयीक्रियते, पुरुपकारेण न विपाच्यते नोदीयते, स्वयमेव विपक्कत्वात् । 
किमिव ? पुष्पतुक-च्ढ-फलवत् पुष्पतोकं ves च यथासङ्चयं दृष्टान्तो । यथा 
TERS खयमेव विपच्यमानं न पाच्यते पुरुषकारेण । पुष्पतोर्के तु वृक्षायुर्वेदवि- 
घिना विपाच्यते | अथवा पुष्पतोकस्येवोत्पन्नस्य vé फलमस्य भावीति eens 
ताइक्छक्लेवोत्पन्नमिति तस्येव भवति, तब्छक्तिविरहितस्य न भवतीति तदेवा- 
ग्राप्तपाककालं कदलकाम्रादिफले कोद्रव-परालादिवेष्टितं निखातं वा पाश्चेधूमादि- 
भिर्विपाच्यते, नेतरदवश्यविनाशीति | अथवा अप्राप्तविपरिणामावर्थं पुष्पतोकम- 
तिसृदुत्वादुपक्रमेणापि न पच्यते, पाचनायोग्यत्वात्; कुथ्यति व्यलीयते वा | 
TESS तु पाचनयोग्यं ग्राप्कालत्वात् पाच्यते। एवं च कृत्वा क्रियासहायश्न स 
फल प्रयच्छत्येकश्च सहायीभूतायाः क्रियाया अपि तच्छक्तिमात्रत्वात् | क्रिया- 
सहायश्च पुरुषकारस्य फलप्रदानं(ने) सापेश्षानपेक्षशक्तित्वात् भारोत्पाटचत् | यथा 
भारशुत्पाटयन् कश्चित् पुरुषः खयमेवोत्पाटयति, कश्चित् पुनः सहायापेक्षः। एवं 
पुरुषकारोऽपि फलप्रदाने सहायां क्रियामपेक्षते कश्चित् , कश्चिन्नेति सोपक्रमस्य 
क्रियापेक्षा न निरुपक्रमस्य | तत्र सोपक्रमख कमोत्मात्मन इत्यादि यावत् तृण- 
दाहवदू वेति तस्यैव सहेकीभूतस्य आत्मनश्चेतनाचेतनत्वेन पुरुषातमनेत्यादिना 
सापेक्षानुद्योपशम-क्षयोपश्म-क्षयान् अवस्थाविरेषान् दशयति सोदाहरणान् | 

एवमनयेत्यादि, यावदा(द् भाव)नीयमिति | एव तावद् इचात्म- 
कतयाऽऽत्म-कमेकान्तवादप्रत्युक्तिदिणियं प्रदशिता । अनयेव दिशा तथै- 
(ऽनयै)व पुरुषकार इत्यापाधयोक्तन्यायेन तदेव वस्तु कर्मसंज्ञामात्रेण भावयित्वा 
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पुरुपकारेकान्तवादः प्रतिपेध्यः । तद्यथा- कर्म च कारणं ग्रवर्तवितृत्वात | सुख- 
दुःखोत्कपापकर्ष-विकल्पानुभवावऱ्यंभावितस्य चेकस्येवोक्तवत, सबो(वैत्वा)- 
दुपयोगत्वात् पुरुपताऽपीत्यादि सर्वमशेपं योजनीयम् | यत् परेणानभ्युपगतमन्य- 
तरदितरर[त्] तदितरसिन्नापाद्यमिति । | 

तत आह- यत्रैकस्य BAST तत् तत्मदर्शिततःचस्थेतरस्थापीति भावनीयमिति 
भावनोपार्य प्रदशयति सामान्येन, तथा विशेष्य भावितमेवास्माभिरिति न 
केवलं कमोत्मनोरेवाभिचेक्यस् | किं तहिं? यथा चात्र तत्वं कर्मात्मनोः सर्व- 
प्रभेदेषु बृत्त भावितमस्मा भिस्तथाऽ्रगाहादिलश्षणेर स्तिक्ायेरवगाह-गति-खिति- 
लक्षणेराकाश-धर्माधमाख्येः सह क्मोत्मविचारोक्तात् प्रवर्तक-प्रवर्यन्यायाद् 
भावनीयमिति वर्तते । यथा प्रवर्तक एव प्रवत्ये इत्युक्त तथाञ्वगाहादि प्रवर्तक 
"rer चोभयमेकमेव कमोत्मवदिति | पुनरपि तद्भावनार्थमाह- 
TAN यद् यद् द्रव्यम्, तत् तत् तत्वं यथा प्राग् भावितं पृथिव्यादि, 

व्रीद्यादि एथिव्यादिवत् । तद्रव्यत्वमसिद्धमिति चेत्? नेत्युच्यते- अवगाहादेव द्रव्यं 
यथा वियदादि । एवमात्माऽऽग्यपि | यथाऽवगाहोपकारगुणमाकाशम् , गति- 
खित्युपकारगुणो धर्माधमों, एवमात्म-परमाण्वादि द्रव्यमपि | Har हेतोः १ तस्यैव 
तथाभूतेस्तदेव ह्यात्मपुद्टलद्रव्यं तथा तथाऽवयाह-गति-शितिरूपेण भवति | 
किमिव ? उदकादि-त्रीदित्व-शिवकादि-घटत्ववत् । यथोदक-प्थिव्याकाश-वात- 
वीजाडुरादय एव त्रीहीभवन्ति, युगपदूभाविनो भावाः, यथा च क्रमभाविनः 
शिवक-सासक-कुशूलकादय एव घटीभवन्ति$ तथाऽऽत्माद्प्यवगाहादिरवगाहादि 
वियदादि वियदाद्यवगाहादि अवगाहाद्यात्मादि च भवतीति, तस्य तस्य तद्रव्यत्वस् , 
तद्गव्यत्वात् प्रचर्तक-प्रवलैंकन्यायोञ्त्रखितखसाचात्म-पुद्रलाकाश-धमोधमाखि- 
काया एकं qup सर्वग्रभेदवत्तमिति । 

किं चान्यत्- अविभक्तेत्यादि, यषदेकमेवेदं भवनमवगाहो5वर्गाह- 
मानादात्माऽण्वादेरविभक्तोऽवगाह्ममप्याकाशमवगाहधर्मस्य सलिङ्गस्य पथगसिद्धे- 
रवगाहकादविभक्तं द्रव्यार्थविवक्षायां पयोयस्याभावात्। तस्मादेकमेवेदं भवनमिति 
साधूक्तम् । तत् पुनरन्यत्र प्रतिवादिमते मिथ्याग्राहोत्थापितेत्यादि, याबत् 
सर्वगतेतराभिमतद्रव्यमिति। कार्यद्रव्य पटादि कारणद्रच्यात् तन्त्वादेरन्यत् । 
तन्त्वादि च कार्यादन्यत् , एवं शुणाः पत्ररक्त-श्यामत्वादयः पत्रात् कारण- 
कार्याख्याः परस्परतश्च कमाद्युत्षेपणादिक्रियाप(व)द् द्रच्यसमवेत-सर्वगतासर्व- 
गतद्रव्याद गुणेभ्यः परस्परतथ द्रव्य-गुण-कर्मभ्यः परस्परतश्चान्ये सामान्य- 
विशेष-समवाया इतीत्थं TIE तदेवासदुक्तं भवनं मिथ्याग्राहोत्थापितं केश्चित् । 
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qi विकरिपर्तं तान् प्रति सर्वयतेतराभिमतद्रव्यसरूपदचक्षेपणादि | आदि- 

ग्रहणाद् रूप-रपादियुणगणः सासाम्य-वितोप-सभवायाश्च । de सर्वगतासर्व- 
गतद्र्व्यं परस्परतोऽन्योऽन्यान्यतर्वरूपमात्रमिति ग्रतिज्ञाऽथः | तदव्यतिरिक्त- 
त्वादिति हेतुरनन्तरोक्तविधिना च तदव्यतिरिक्तत्व सिद्धम् | तत्खरूपमात्रं तद- 
व्यतिरिक्तम् | अनयोः siste: ? इति चेत्, न कञ्रिदेत्नयदशनेन | अपरस्तु 
शब्दवुद्धयादिभेदमिच्छंतीति तन्सतापेक्षयेतदुक्तस् | इष्टान्तो घट'घटभवनवत् 
यथा घट एवं THT न ततोऽन्यत् तबस्तद्च्यतिरिक्त यश्वन्यत् स्थात् घटो न 
भवेद भवनादन्यत्वात् , धवनव्य शेरिक्तत्वात , खधुप्पवत् । भवन वा तस्य न 
स्थात् , ततोऽन्यत्वात् पटभत्रनचदिति । अतो घटमात्र घटमवर्न तदव्यतिरिक्त 

AUS 

च | एवं सर्वगतेतरद्रव्यमात्रह॒त्कषपणादीतसि । 

एवं पचिक्रियाऽपी्यादि | काष्टादि-परथिव्यादि-खतरवे5प्रतिनियता पर्चिक्रि- 
याया aR: पूर्वोक्तसर्वपरिणत्याइत्तिरुपत्वादन्योन्यखरूपापतेश्व तेपामेक्यापत्ति- 
श्रेति। अनतिक्ान्तं द्रव्य खरूप देशे काले वा यया पचिक्रियया सा क्वचिदप्यन- 
तिक्रान्तद्रव्यखरूपा सा चोत्क्षेपणादिवदेव, प्रथिव्यादि-काएादिद्रव्यमात्रं भवन- 
मेव । भवनं भावो5स्तितेति पयोयशव्दाः। तञ्च भवनं यदसो भवति, स च खभावो न 
ततोऽन्यः, खभावसम्बन्धार्थस्तु पष्ठीव्यपदेशः RAA इति वचनात् 
खार्थामिधायिन्येवाभेदे कतेलक्षणा पष्ठी | द्रव्यस्थ भवनं, द्रव्यमेव भवतीति। स च 
भावः पुरुषादिनियमचेतनाचेतनविकल्पदेतविशेषण-विनिष्ठ॑क्तः पुरुष एवेदं नियति- 
रेव काल TA चेतनमचेतनं भवतीत्यनेन विकल्पेन देतमिद मनुष्यादि, घटादि 
चेति विशिष्यते । यत् पुरुषादिवादे जाग्रत्-सुप्ताद्यवस्थामेदेन क्रम-योगपद्यादि- 
भेदेन चा तेन विशेषणेन विनिमुक्तः स भावो निर्विशिषण एव सर्वात्मकः घटादि? 
पटो भवति । त्रीहिरुदकं मनुष्यो नासो धमोधमोदि पटोऽपि घरो त्रीझुदकादि 
इत्यविशेषेण wd भवल्येवेकेकमिति तदेव हि भवनम् । यत् सर्वत्मकमसद्व्या- 
qa न सन्नाम किंचिदस्ति। किं कारणम् ! यसादनेन प्रवर्तयितृत्वात् सर्वप्रभे- 
देन त्रीझुदकाकाशाङ्करादिना भूयते | न न भूयतेऽपीति द्विःग्रतिषेधाद् भवनमेव 
अभाव-व्यावृत्त्या नियम्यते भवतेव, न न भवतीति। केन पुनने भवति? अभावेन 
आगभावादिना | अस्मिन् हि नये न केनचित् प्रकारेण किञ्चिन्न भवतीति प्राग- 
रध्वंसान्योन्यात्यन्ताभावा न सन्सेव | इतः? तदात्मानतिरिक्तत्वात् , स स 
आत्मा तदात्मा,तस्यात्मा तदात्मा,ततोऽनतिरिक्तत्वात्। यद् यद् यदात्मानतिरिक्तं, 
तस्य तस्य प्रागभावाद्यभावस्तेनाप्यात्मना भवत्येवेखथः | किमिव ? बाल-कुमारा- 
दिवत् । यथा वाठः कुमारो युवा मध्यमः स्थविरो वेति देवदत्त एवं तेन तेन 
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प्रकारेण भवति, बालकाले कोमाराभावेन कौमारेऽ्वालभावेन, TIENAA- 
भावेन खरविपाणाधलन्ताभावेन च । सर्वैः सर्वदा सर्वत्र सर्वथा च wala | स 
एव देवदत्तस्तचदात्मकरथा सवेद्रव्यभवनमिति भूत्वा न RIAN च भव- 
तीति मृत् पिण्डकाले न न भवति, घटस्तदव्यतिरेकात्मकत्वात् , देवद त्त-घाल-कुमारा- 
दिवत् | कपाठकाठे न न भवति घटस्तदव्यतिरिक्तार्मकत्वात् देवदत्तबाल-कुमारा- 
दिवत् । करात? अन्यथाभावत्वा(खा)प्तेरसल्वापत्ते! । यदेवं नेष्यते स्वया 
प्रागभावादिनाऽपि भवत्येवेति | ततस्तस्य देवदत्तादेर्वस्तुनो वाल-कुमारादि-सवो- 
वस्थात्मपरित्याशे किं तदू देवदचार्य वस्तु, कास्ताः तद्मतिरिक्ता बालाबवजणाः 2 
इत्यभाव आपद्यते । न सन्लवसा: परस्परसम्वन्धाभावाद् वन्ध्यापुत्रवत् । 
नास्यावस्थावदवस्थाव्यतिरेकेणानत्रघारणादू वन्ध्यापुत्रवत् । 

अत्राह- न वेतनोऽवेतन इति नञा त्रतिषेथवाचिना सम्वन्धादचेतनरूपेण 
चेतनस्य भावाभाव इति । अत्र घूमः- अचेतन इति च चेतनादन्य आत्मेवोक्तः 
पयुदासवाचित्वाद् नञः, नात्यन्ताभाववाचित्वात् । स कोऽन्यश्चेतनादन्यः? आत्मे 
वेति चेदुच्यते- स्पशास्पशादिथमा(म)णस्तस्येवोपयोगादस्पश्चरूपादन्येन रूपेण स 
एव स्पञ्चोदिमान् झानावरणादिकर्मरूप आत्मा तेन चेतनादन्येनाचेतन इति चेतन 
एवोक्तः । ननु भवन्सता्यन्तचेतना भावरूपेण ग्रसञ्य-ग्रतिषेधार्यस्य विकल्पान्तर- 
स्थाभावान्नोच्यते चेतनो न भवत्यचेतन इति, तथा चेतना न भवत्यचेतनेति 
नोच्यते ज्ञानादि ज्ञानद्शन-त्रीयोदि न भवतीति। RR तर्हि ? चेतनाया अन्या 
ऽचेतना का सा स्पशादीति | तथा ज्ञानादि न भवतीत्यज्ञानादि नोच्यते । किं 
तहि ? ज्ञानादेरन्यदज्ञानादि स्पशाधेवाचेतनाज्ञानयोभूय उदाहरणम् | चेतनात्मनो 
द्रव्यस्य निर्देशनापरितुएस्य परस्य तदभिग्रेतपयोयनिर्देशेन प्रतिपादनाथमज्ञाना- 
दिवेति कियती वोदाहरणघाला क्रियते? | योऽप्यज्ञान-संशय-विषययज्ञाना- 
दिज्ञानाद भिन्न इसमिमतों धमकलाप!, सोऽपि ज्ञानाज्ञानात्मात्मरूपादेगिन्न 
एवेति | तत्रापि नु ज्ञानादिनं भवत्यञ्चानादिरित्युच्यते, कि तहिं? ज्ञानादे 
रन्य एवाज्ञानादिरित्यात्मेवाज्चानादिरुपेणोच्यत इति | यद्येष न्यायो नेष्यते 
ऽन्यः स प्रसज्यप्रतिषेध इष्यते | चेतनो न मवत्यचेतन इस्यादिरिष्यते त्वया, तत 
एव सति तथा तेन प्रकारेण सर्वतो व्यावृत्तिः | घटः पटो न भवतीति, पटोऽपि 
घटो न भवतीति परस्परव्यावत्तिवत् सर्वभावव्याब्ृचेश्चेतनाचेतनयोव्याबत्ति- 
gaa सर्वतो व्यावृत्तेरयुक्तः ग्रसञ्यप्रतिषेघो निर्विशेषव्यावृच्यथत्वान्नन इति | 

स्यान्मतम्- खतस्त्वव्यावत्तिमविष्यति घटवदिति चेदुच्यते- खतोऽपि 
व्यावृत्तेः, खतोऽपि तहिं agi तत् परपरिकरिपतं वस्तु प्रामोति सर्वतो 
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व्यावृत्तत्वात्, खपुप्पवत् | AMT ख-परतो व्यावृत्तत्वात् , खपुष्पव- 

देवेति | तत आह- असत्त्वादिति । तसात् खितप्रेतद्सचग्रसद्भात् प्रसज्य- 
ग्रतिपेधाभावाच ग्रागभावादिव्यावृचेरन्यत्वमर्था बालः RI न भवतीलादिपु | 
तत उपसंहियते मोल एवान्यत्वाच तच्च एवं ग्रागभावादिव्यावृत्तेबाल-कुमारादि 
रूपादिवत् त्वमेव चेतनेति सां पुनरिदानीं चेतना किंखरूपेति वाच्या 
उच्यते- ज्ञान-दशनादिःसंवेदना साक्रारानाकारोपयोगी सप्रभेदो ज्ञान-दशनग्रहणेन 
गृहीतो | आदिग्रहणेन सुख-दुः्ख-राग-द्वेप-भयादि-संवेदना गृहीता | साऽपि च 
निरृत्युपकरणलब्धितत्व उपयोगात्मा इन्द्रियाणां चक्षुरादीनां Mata पक्ष्म 
पुट-कुष्णसारादित्वेन निष्पत्तिः । उपकरणं तु मस्रकातियुक्तक-कदम्म-क्षुरप्राग- 
(ध)नेकाकारतया ग्रदेशानां निष्पत्तिः | एतन्नयदशनेन वाऽञ्जन-पादाभ्यङ्ग-प्रदी 
पाद्यप्युपकारकझुपलव्धेः सर्वमुपकरण लब्धिः, पुनर्निवृत्तेः प्राक् पश्चाचात्मना 
पूर्वोपात्तं तद्योग्यनामकर्मादयजं FA | ज्ञान-दशनावरणयोवीर्यान्तरायस्य च 
क्षयःक्षयोपशमो TAA उपयोगो ज्ञान-दशनखतच्वव्यक्तिः स एव चात्मा, ततः 
किमिति चेत्, अतो रूपादिमदप्यात्मा यदेतद् रूप-रसादिधर्म-मूर्त-पोदल- 
माध्यात्मिकमिन्द्रिय-पाण्याद्यवयवात्मकं शरीरं तदप्यात्मंच | कुतः ? चेतनत्वात् , 
चेतनत्वं चास्यानन्तरं ग्रतिपादितस्। किमिव ? अभिमतात्मवत्। यथा शुद्धोपयोग- 
लक्षणः केवली आत्मा चेतनवच्चात् , तथेन्द्रियाद्यपि रूपादिमदिति । तत् समर्थ- 
यति FAT तथाभूतत्वादाशुक्तेः स एव हि द्रव्यकेवली संसारावथ उपयोगात्मा 
तथाभूतो निरावरण-ज्ञान-दशनसंवृत्तोऽभिमतात्मा, तखादामुक्तेसस्थेव तथाभूत- 
त्वादिहापि संसारे स एवेति | रूपादिमतः पुरुषस्य भुक्तस्य चोपयोगात्मकत्वाद- 
विशेष एव | एच च कृत्वा ज्ञानं न ज्ञान, पुढूलात्मकत्वाद् रूपादिवत् | TR 
TARA च ज्ञानस्यानन्तरं प्रतिपादितमज्ञानमपि च ज्ञाने तत एव dZq 
चेतनोऽचेतनः, अवेतनश्चतन इति अनेकधा सर्वसर्वात्मकतां भावयति इत्यादिग्रह- 
णात् , निदशेनभात्रमेतद् भावितम् | अनया दिशा सर्वत्र भावनीयमिति । 

आह- आर्षोक्तेपु नयेषु कतमोऽयस् ? इति | अत्रोच्यते- एवं चायं सङ्गहेषु 
सङ्गहः शतविकल्पः | “एकेको य सतविधो सत्तनयसता हव॑ति एमेव ।'? (आव, 
नि, २२६४) इति वचनात् dy सङ्जहेष्वयं विधि-नियमनयो द्रष्टव्यः | य एवं 
qia, तेऽपि च सङ्गहाः agen त्रिविधा भवन्ति- द्रव्य-ख्थित-नयप्रकृतय! 
द्रव्यप्रकृतयः कर्म-पुरुपकाराधेकान्तवादाः, aman पुरुप-काल-नियस्यादि- 
वादाः, नयप्रकृतयः प्रकृतीश्वरादिकारणवादाः | तेषु चायं नयः खितप्रकृतीनां 

१ एकेकरच शतविधः, सप्त नयशतानि भवन्ति एवमेव | 
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पुरुष-काल-नियति-खभावनयानां विरोधिनोरीश्वरनयस्य प्रधाननयस्थ चाघिष्ठात- 
प्रधानाख्ययोविपक्षो द्रव्यप्रक्ृतिनयो विधिनियमभङ्गो द्रष्टव्यः | स च सङ्गहैकः 

शत्वाद् द्रव्यार्थः नियमात्मकत्वात् पयायांशम(सं)स्पशित्वेडपि सङ्गहैकदेशत्वाद् 
द्रव्याथ एवायमिति । द्रव्यशव्दोऽपि कतृसाधनो द्रव्यमिति द्रवतीत्यादिपयाय- 
शब्द |स्तदथ व्याचष्ट । द्रवति याति न विच्छेद्यते regem भिन्नानि 

रूपाणि चेतनानि त्रीहि-एथिव्यादीनि देव-मनुप्यादीनि च साकल्येन च्याम्नोत्येव, 
न किचिदपि त्यजतीति | 

चोदक आह- ननु कर्मणि कर्मसाधनत्वक्टदित कर्म-कारणव्याख्यानेऽयं 
द्रव्यशब्दः कर्मसाधन एवोक्तो दूयत इति द्रव्यमिति, कर्मवादश्च विधिनियम- 
भङ्ग इत्युक्तम् , तत् कथमधुनाज्त्रधाय द्रवतीति द्रव्य कतृसाथनद्चुच्यते ? इति | 

अत्र विधिन(नि)यम[न]यो जूते पूर्वोक्तमेव खारयन् ननु कर्मसाधनव्याख्या- 
नेन तेन कतृसाधनत्वमेव व्यवस्थापितमिति | तत् कथम् ? इति चेदुच्यते- द्रव्ये 
णव द्रब्य क्रियते, वीहिवदिति कतरि वतीया द्रव्येणेति तया कतृसाधनत्वा- 
भ्युपगमात् प्रागसाभिः पुरुप-कर्म-पथिवी-त्रीह्यादीनामात्मनेवात्मनः कतुः कर्मत्वस्य 
च विस्तरेण वरणितव(त्वा)त् , सत्यां कर्मतायामपि ded द्रव्यत्वादिति सामान्याथ- 
स्याविच्छेदात् खातच्यात् | एतस्मिश्व नये द्रव्यमेव शब्दार्थो, न पयायाथः पदार्थ 
इत्यर्थः । स च नित्यो विच्छेदाभावात् अबखितत्राद् वा ARARA सवाथ- 
रूपानुस्यूतत्वात् | अन्वाह चेति ज्ञापकमाइ- एतमेव नयमनुवर्तमानो[ऽन्यो] 
sqr- एथिवी धातावित्यादि, यावत् तद ब्रह्म इति। एथिव्येव पृथिवी | धातु 
धरृत्यादिघर्मधारणात् | तत्र किं सत्यं विकल्प इति खयमेव (पृष्टा व्याचप्टे- 
न कदाचिदप्यत्र प्रथिवी नामार्त्यइम-सिकता-मृत् लोष्ट-बज्रादीन् Ag; d एव 
हि विकल्पाः प्रथिवी न एथिव्येव ते विकल्पे किं सत्यं ? ज्ञानम् | तेऽपि च विकल्पा 
ज्ञानादन्ये न सन्ति, ज्ञानमेवात्मकर्मलक्षणं चेतन्यं तथा तथा विजुम्मि(म्भ)ते 
चेतन्यस्यैव व्यवहारमागेपातित्वात् । ज्ञाने किं सत्यम् ? उमा(ओम् ) अत्रति रक्षति 
पाति ग्रीयते तृप्यति चेतनाचेतनभेदे सत्यप्येवमादिधात्वथात्मना विपरिणममान 
कमात्मतयैक भवति, येन यथा परिकड्प्यते तत् तथाऽनुबर्तत इत्योम् तदेतद् 
ब्रह्म, स एप परमार्थस्तदेतत् TH परमं ब्रह्म बृहदिति तस्याथ कथयति | एतदुक्त 
भवत्यतः परं शब्दार्थव्यवहारो निवर्तते, निर्विकल्पत्वादितीय शश्दा्थव्यवहार- 
गतिरयावन्निर्विकरपं ज्ञानमेवेतदिति। अतः परं supr यत् परं qup तरवज्ञानमापे 
निर्विकरपं सम्म कमते तदशयति-व्यवहारातीतोञ्यमर्थ; । अयमिति ऽ्याख्या- 
तमधिगमोपायोपक्रममात्रं दशयति । कथम्? ओम् इत्येषोऽन्वय-व्यतिरेक- 

qo qo ४० 
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रहितः शब्दाथा भवितुमहतीति चेत्, को बूतेञ्न्वय-व्यतिरेक-रहित इति? । 
यस्मादत्रानुवत्ति-व्यावृत्ती अनन्तरोक्तपृथिव्यादिघातुविकल्पञ्चानसयस्वामुप्रबन्ध- 
सामर्थ्यापहितरूपे पृथिव्यादिधातूनामचेतनामिमतानां विकल्पसत्यानां चेतन- 
कमोत्म-नोकमोभिमतानां च ज्ञानसत्यखरूपपुरुपत्वेन चान्वित-व्यति रिक्तानामो- 
मिति । कमात्मेक्यापच्य तत्सत्यत्वानुप्रबन्धन शक्त्युपधान Rrenddsren- 
व्यतिरेकवानेवार्य शब्दार्थ इति ते चानुवच्ति-व्याइत्ती यो यो भागो यथाभागं, 
प्रसिद्धिममिधानामिधेयव्यवहारास्मिका कर्मेति पुरुष इति कर्म-पुरुपकार इति एक 
एवेति बा प्रसिद्धि गच्छत इति स च शब्दार्थोऽनाद्यप्रबन्धसामथ्योपहितानु- 
रवृत्तित्वान्नियः । अत्रोत्पाद-विनाशशब्दावपि तत्स्थितरुपावेव नासदुद्भवात्यन्त- 
विनाशरूपाविति तद् व्याचशे-ऊर्ध्ववदनमि्यादि गतार्थम्। यथासङ्वमाविर्मा- 
तिरो भावखरूपयोरपि भावाभिधायित्वात् अवस्थित एवार्थ उत्पद्यते, विनश्यतीति 
चोच्यते तथा तथा परिणममानः | अनिद्यघटादिशड्दा अपीति | अनित्यः 
TAR इत्यादयो घटः पट इत्यादयश्च शब्दाः एथिव्यादिलश्षणा अपि नासन्त- 
मुत्पन्नमभूत चा(वाऽ)थं धुवते | किं ale ? खतत्त्वबीजं द्रवयमेवाविच्छिन्न- 
माहुः | ard यदभूत्वा भवति, भूत्वा च न भवति, तदनित्यं समानकर्तृकयोः 
TINS कत्वाग्रत्ययविधानात् स एव तु दञ्य-परिणामाभ्यां भवति, न भवतीति 
खतचस्यानिसयत्वस्य बीजं द्रव्यमेवार्थः घटादि तावत् तदनित्यत्वं तस्य बीजम- 
वातं द्रव्यं सामान्यमेवाङ्करादेीहिवत् तदेवावच्छिन्नं महाएथिवीबइनुत्पाद- 
व्यययोग्यबृद्धमविचाि कूटस्थ ध्रुवं नान्यदिति पदार्थः वाक्यार्थोऽपि च पथक् 
सवं पद प्रत्येकं पदं वाक्यं देवदत्त | गामभ्याज शुक्लामित्यत्र देवदत्त एवेतरपदार्थ- 
परिसमामेः कर्म, विभक्यन्ते गोशब्दे च तथापरिसमाप्तेरितरपदार्थानां तच्च सर्व- 
सवात्मकत्वादुक्तन्यायादृपपन्नम् | न चेताः खमनीपिका उच्यन्ते, किन्तु Aa- 
न्घनमप्यस्य दशनस्पार्षमस्ति; यतोऽस्य querer विनिगेम इति तद् दर्शयति -जे 
एकणामे [से] बहुणामे' ( आचा० अध्य० ३, Fo ४, सू, १२३ ) यदेकस्य 
WH सर्वस्यापि, यत् सर्वस्य तदेकस्यापीति ॥ 

चतुर्थाऽरो ATTRA समाप्तः | 
मागे 
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-__. "ही ESAE RE IE 

+ य एकं नामयति, स बहून् नामयति । य एकनामः, स बहुनामः । 
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ORIENTAL INSTITUTE, BARODA 



SELECY OPINIC 

Syivain Levi: The Gaekwad’s Series is standing 

at the head of the many collections now pub- 

lished in India. 

\siatic Review, London: It is one of the best 

series issued in the East as regards the get up of 

the individual volumes as, well as ‘the able 

editorship of the series and separate works. 

Presidential Address, Patna Session ot the reni Patna Sesion of the Oriental 

Conference: Work of the same class is being 

done in Mysore, Travancore, Kashmir, Benares 

and elsewhere, but the organisation at Baroda 

appears to lead. 

Indian Art and Letters, London : The scientific 

publications known as the “Criental Series" 

of the Maharaja Gaekwar are known to and 

highly valued by scholars in all parts of the 

world. 

Journal of the Royal Asiatic Society, London: 

Thanks to enlightened patronage and vigor- 

ous management the ‘“Gaekwad’s Oriental 

Series” is going from strength to strength. 

Sir Jadunath Sarkar, Kt.: The valuable Indian 

histories included in the ‘“‘Gaekwad’s Ori- 

ental Series" will stand as an enduring 

monument to the enlightened liberality of 

the Ruler of Baroda and the wisdom of his 

advisers, 

The Times Literary Supplement, London: These 
studies are a valuable addition to Western 

learning and reflect great credit on the 

editor and HisHig hness. 



GAEKWAD'S ORIENTAL SERIES 
Critical ediüens of unprinted and origina! works of Oriental 

Literature, edited by competent scholars, and published 

at the Oriental Institute, Baroda 

I. BOOKS PUBLISHED. 

: Rs. 4. 

|. kavyamimamsa (काव्यमीमांसा): a work on poetics, by 
Rajavekhara (880-920 A.D.): edited by C. D. Dalal 

aud R. Anantakrishna Sastiy, 1916, Reissued, 1924. 

Third edition, revised and enlarged, by K. 5. Rama- 

swami Shastri, 1934, pp. 52+ 314 oe 2-0 

Naranarayanananda ( नरनारायणानन्द ) : a poem on the 
Pau anie story of Arjuna and Krsna’s rambles on Mount 

Gnuar, by Minister Vastupala : edited by C, D. Dalal 

and R. Anantakrishna Sastry, 1916, pp. 11 + 92+ 12. 

Oui of print. 

3. ‘Tarkasangraha (a#4%2): a work on Philosophy 

[> 

(vetutation of Vais'esika theory of atomic creation), by 

Anandajnina or Anandagiri (13th century): editd by 

T. M. Tripathi, 1917, pp. 36+ 142+ 13 -.. Out of print. 

4. Parthaparakrama ( पाथपराक्रम ) : a drama describing 
Aijuna's recovery of the cows of King Virata, by 

Prahladanadeva, the founder of Palanpur: edited by 

C. D. Dalal, 1917, pp. 8+ 29 i Out of print. 

5. Rastraudhavams'a ( राष्ट्रोदवश ): an historical poem 

(Mahakavya) describing the history of the Bagulas of 

Mayuragiri, from Rastraudha, the originator to 

Narayana Shah, by Rudra Kavi (A.D. 1596): edited 

by imbar Krishnamacharya, with Introduction by 

C. D. Dalal, 1917, pp. 24+128 +4 +. Out of print. 

o. Linganus'asana (लिट्लानुशासन) : on Grammar, by Vamana 
(5th-9th century): edited by C, D. Dalal, 1918; 

pp. 9+ 24 i side — Out of print. 

7. Vasantavilasa ( चसन्तविरास ) : a contemporary historical 

poem (Mahakavya) describing the life of Vastupala 

and the history of Gujarat, by Balachandrasuri 

(A.D. 1240) : edited by 0, D. Dalal, 1917, PP. 16+ 

114 + 6 " " x Qui of print. 
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11. 

12. 

13, 

14. 

15. 

16. 

M. 

18. 

to 

Rs. A. 

Rupakasatka (पकप. ): six dramas, by  Vatsiicja, 

Minister of Paramasdideva of Kalinjara (12th-13th 

century): edited by C. D. Dalal. 1918, pp. 12+ 191 
Oul of print. 

Mohaparajaya ( मोहपराजय ): an allegorical drama di 
scribing the overcoming of King Moha (Temptation) oi 

the conversion of Kumaiapala, the Chalukya King of 
Gujarat, to jainism, by Yas'ahpala, an oflicer of Ning 
Ajayadeva. son of Kumarapala (A.D. 1229 to 1232) 
edited by Muni Chaturvijayaji, with Introduction and 
Appendices by C. D. Dalal, 1918, pp 324135420. Ou! of print. 

Hammriramadamardana % हम्मीरमर्दमदन ): a drama glorily- 
ing the two brothers, Vastupalaand Tejahpala, and thet 
King Viradhavala of Dholka, by Jayasimbasuii edited 
by C. D. Dalal, 1920, pp. 15 + 93 um Out of print. 

Udayasundarikatha ( उदयसुन्दरीकथा ) : a Campi, by 
Soddhala, a contemporary of and pationised by the 
thiee brothers Chchittaraja, Nagarjuna, aud. Mum- 
munira]a, successive rulers of Konkan: edited by 
C. D. Dalal and Embar Krishnamacharya, 1920, 

PP. 10+158 +7 ००० ise Out of print. 

Mahavidyavidambana ( महाविद्याविडस्वन ): a work on 
Nyaya Philosophy, by Bhatta Vadindra (13thcentury) 
edited by M, R. Telang, 1920, pp. 44+ 189 + 7 Out of print. 

Pracinagurjarakavyasangraha ( प्राचीनगुजरकाव्यसंग्रह ): a 
collection of old Gujarati poems dating from 12th 
to 15th centuries A.D, : cdited by C, D. Dalal, 1920, 

pp 140+ 30 s ase Out of print. 

Kumarapalapratibodha ( कुमारपालप्रतिबोध ) a bio- 
graphical work in Prakrta, by Somaprabhacharya 
(A.D. 1195) : edited by Jinavijayaji, 1920, pp. 72 + 478 

Out of print. 

Ganakarika (गणकारिका): a work on Philosophy 
(Pas’upata School), by Bhasarvajta (10th century) : 
edited by C. D, Dalal, 1921, pp. 10 + 57 iss 

Ont of print. 

Sangitamakaranda ( सङ्गीतमकरन्द ) a work on Music, 
by Narada : edited by M, R, Telang, 1920, pp. 16 + 64 

Oui of print. 

Kavindracarya List ( कबीन्द्राचाये-मन्थसूची ) list of 
Sanskrit works in the collection of Kavindracarya 
a Benares Pandit (1656 A.D.) : edited by R. Ananta- 
krishna Sastry, with a Foreword by Dr, Ganganath 
Jha, 1921, pp. 20 34 i .. ऐ of print 

Varahagrhyasutra ( वाराहग्ट्ह्यसुत्र ) : Vedic ritual of the 
Yajurveda : edited by Dr. R, Shamasastry, 1920, 
pp. 5+ 24 oes 358 ‘ea Out of print. 



Rs, A. 
px V = | .ekhapaddhati ( लखगद्धति ) : a collection of models of 

State ancl private documents (Sth to 15th centuries) : 
edited by*C. D. Dalal and G. K. Shiigondekai, 1925, 
pp. 11 + 130 ... Rc बे Out of print. 

-0.  Bhavisayaitakaha or Puncamikaha ( afaqaqzer): a` 
romance in Apabhrams’a language by Dhanapila fe. 
12th century) : edited by C.D. Balal and Dr. P. D. 
Gune, 1923, pp. 69 + 148 + 174 ids Ov! of print. 

21. A Descriptive Catalogue of the Palm-leaf and Im- 
portant paper MSS. in the Bhandars at Jessal- 
mere ( जसलमेरभाण्डागारीय-पग्रन्थसुची ), compiled by C. D. 
Dalal and edited by L. B. Gandhi, 1923, pp. 70+ 101 

° Out of print. 
2J. Paras'uramakalpasuira ,(परणुरामकल्पसूत्र ) : a work on 

‘Yantra, with the commentary of Rames vara : edited 
by A. Mahadeva Sastry, 1923, pp. 23 + 390. Second 
revised edition by Sakarlal Shasti jul 19-0 

23. Nityotsava (नित्योत्सव) : a supplement to the Parasurama- 

kalpasutia, by Umanandanatha: edited by A Mahadeva 
Nasliy, 1923. Second revised edition by Tiivikrama 
Tirtha, 1930,pp. 22 + 252. Reprinted, 1948 pp.24++196 4-0 

24. "lantrarahasya (तन्त्रहस्य) : a work on the Prabhakara 
School of Purvamimamsa, by Ramanujacarya edited 
by Dr. R. Shamasastry, 1923, pp. 15 +84. Second 
rcvised edition by K. S. Ramaswami Shastry. Shortly. 

25,32. Samarangana (समराङ्गण) : a work on architecture, 
town-planning and engineering, byKing Bhoja of Dhara 
(11th century) : edited by T. Ganapati Shastri, 2 vols,, 

vol. I, 1924, pp. 39 -- 2905: vol. Il, 1925, pp. 
16 + 324 ... E gee .. Out of Print, 

26,41. Sadhanamala ( सीघनमाला ] : a Buddhist Tantric 
text of rituals, dated 1165 A. D., consisting of 312 
short works, composed by distinguished writers : 
edited by Dr. B. Bhattacharyya. Illu-trated. 2 vols., 
vol. I, 1925, pp. 23 + 312 (out of print); vol. Il, 1928, 
pp. 183 + 295 I *« . 

27,96. A Descriptive Catalogue of MSS. in the Central 
Library, Baroda (वडोदाराजकीय प्रन्यसुची) : 12 vols,. vol. I 

(Veda, Vedalaksana, and Upanisads), compiled by G.K 
Shrigondekar and K. S. Ramaswami Shastri, with a 
Preface by Dr. B. Bhattacharyya, 1925, pp. 28-r 264; 

vol, II (5730१७ Sutras and Prayogas), 111. by K.5. 

Ramaswami Shastri, 1942, pp. 18 + 95 (folia) + 301 12-4 

28, 84. Manasollasa or  Abhilasitarthacintameni ( मानसो- 

छस); an encyclopedic work treating of one hundred 

different topics connected with the Royal household 

and the Royal court, by Somes’varadeva, a Chalukya 

king of the 12th century: edited by G. K. Shrigondekar, 

3 vols., vol, I, 1925, pp. 18 + 1463 (ou of print). vol, 
11, 1939, pp. 50 + 304 ene on ००० 5-0 



Rs. Hse 

29. Nalavilasa (तलविळास) ; a drama, by Ramachand 8३011, 

pupit of Hemachandrasuri, describing the Pauranika 
story of Nala and Damayanti : edited by G. K. 
Shrigondela: and L., B. Gandhi, 1926, pp 40+ 91 

Out of pirt. 

30, 31. ‘Tattvasangrahs, ( तत्त्वमदुद्द ) - a Buddhist philo- 

sophical work of the 8th century, by S'antaraksita, 
with Pagjika by his disciple Kamalas’ila: edited by 

Pandit Embar Kiishnamacharya, with a Foreword 
by Dr. B. Bhattacharyya, 2 vols, 1925, vol, I, l 
Pp. 157 + 80 + 582; vol. II, pp. 4+ 353 +102 Out of priri. 

. . 

33, 34. Mirat-i- Ahmadi ( मिरात-इ-अद्स्मदी ): by Ali Muham- 
mad Khan, the last Moghul Dewan of Gujarat : 

edited in the original Persian by Syed Nawab Ali, 
2 vols., illustrated, vol. 1, 1926, pp. +16; vol. 1f, 1923, 
PP- 632 ies sae iss sss 

35. Manavagrhyasutra ( मानवग्यहयसूत्र ); a work on Vedic 
ritual of the Yajur veda with the Bhasya of Astavakra : 
edited by Ramakiishna Harshaji Sastri, with a Preface 
by B. C. Lele, 1926, pp. 40 + 264 bos Ont of print. 

36, 68. Natyas’astra (arama ) : of Bharata with the com- 
mentary of Abhinavagupta of Kashmir: cdited by 
M, Ramakrishna Kavi, 4 vols, vol. I, illustrated, 

1926, pp. 27 +397 (Out of print); vol. Il, 1954, 
Pp. 23+ 25 +464  .. ie m 

37. Apabhrams’akavyatray1 ( अउमंशकाव्यत्रयी ) : consisting of 
three works, the Carcar, Upades’arasayana, aud 
Kalasvarupakulaka, by Jinadatta Suri (12th century), 
with commentaries: edited by L. B, Gandhi, 1927, 
PP. 124 T 115 २” ^ m Qui of print. 

38. Nyayapraves'a (न्यायप्रवेश), Part I (Sanskrit Text): on 

Buddhist Logic of Dinnaga, with commentaries of 
Haribhadra Suri and Pars’vadeva: edited by A. B. 
Dhruva, 1930, 39 + 104 e i Out of print. 

39. Nyayapraves'a ( नन्यायग्रवश ), Part II (Tibetan Text): 
edited with introduction, notes, appendices, etc. by 
Vidhusekhara Bhattacharyya, 1927, pp. 27 4- 67 - 1-8 

19-3 

5-U 

40. Advayavajrasangraha ( अद्दयवजसंमह ): consisting of 
twenty shore works on Buddhism, by Advayavajra: 
edited by Haraprasad Sastri, 1927, pp. 39 + 68 ००० 2-6 

42, 60. Kalpadrukos’a ( कलप ट्रुक्रोश ) : Standard work on 
Sanskrit Lexicography, by Kes'ava : edited by Rama. 
vatara Sharma, with an index by Srikant Sharma, 
2 vols., vol. I (text), 1928, pp. 6€ + 485; vol, II (index), 
1932; pP. 283 oo one ००० one 14-0 
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50. 

an 

hitrat-i- Ahmed? Supplement ( सिणत-इ-अहस्मदी परिशिष्ट ): 
by Al Muhammad Khan. Translated into English 

hom the origimal Persian by C, N. Seddon aid Sved 

Nawab Ah, lliust.ated, Corrected reissue, 1928, 
|»d54* 227 $53 T sae isi 6-8 

Two Vapaana Works (qs UUdawmuzzH): comprising 

Piajnopayavimis'ca yasiddhiof Anangavajra and Jiana- 
siddhi of Indrabhuti : edited by Dr. B. Baattacharyya, 

iyi, pp. 21 + 113 age see re 3-0 

Bhavaprakas'ana (मावप्रकाझान): of s'aradatanaya, a 
work on Diamaturgv and Rasa (A. D. 1175-1250) : 
e by Yadughi Yatiraja and K. S Ramaswami 

Shastıi, 1929, pp. Y8 +410 c Out of print. 

Ramacarita (रागचरित) : Of Abhinanda, Court poet 

of Haravapsa, probably the same as Devapala of the 

Pala Dynasty of Bengal (c. 9th centurv A, D.): edited 

by K. S. Ramaswami Shastri, 1929, pp. 29 + 467 +: 7-8 

Nanjarajayss'obhusana (नन्नराजयशोभूपण) : by Nrsimha- 

kavi alias Abhinava Kalidasa, a work on Sanskrit 

Poetics 1clating to the glorification of Naijijaraja, son of 

Vuabhliüpa of Mysore: edited by E. Bi ishnamacharya, 

1930, pp. 47 + 270 -. ve oe sas 5-6 

Natyudarpana (alza2zqo) : on diamaturgy, by 

Ramacandra Suri with his own commentary: edited 

by L, B. Gandhi and G. K. Shrigondekar, 2 vols., 

vol. I, 19 9, pp. 23 + 228 wa "E Out of print. 

Pre-Dinnaga Buddhist Texts on Logic from Chinese 

Sources (ग्राचीनब्रीद्वतकंत्रन्था$) : containing the English 

translation of Satast@stiaof Aryadeva Tibetan text and 

English translation of Vigraha-oyaoarani of Nagarjuna 

and the re-tiauslation into Sanskrit from Chine e of 

Upiryahrdaya and Tarkas'astra : edited by Giuseppe 

Tucci, 1930, pp. 30-- 40 - 34 + 77 + 89 + 91 s 9-0 

Mirat-i-Ahmadi Supplement (मिरात-इ-अहम्मदी परिशिष्ट) : 

Persian text giving an account of Gujarat, by Ali 

Muhammad Khan : edited by Syed Nawab Ali, 1930; 

pp. 254 - sas — one 6-0 

51, 77, 108. Trisastis alakapurusacariira  त्रिषश्शिलाकापुरुष- 

चरित्र) : of Hemacandra : translated into English with 

copious notes by Dr. Helen M, Jobnson, 5 vols,, vol. 1 

(Adisvaracaritra), 1931, Pp. 19+ 530, illustrated; 

vol. IL, 1937, pp. 22+ 396; vol. 111, 1949... e 53-0 

52. Dandaviveka (दण्डविवक) : 4 comprehensive Penal Gode 

of the ancient Hindus by Vardhamana of the 15th 

century A. D.: edited by Kamala Krishna Smrtitirtha, 

1931. pp. 34+ 380... ose ०० wee 8-8 
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55- 

56. 

57: 

58. 

59. 

61; 

62. 

63. 

6t. 

6 
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Tathagatagubyaka or Guhyasamaja ( gau ) 
the earliest and the most authoritative work of the 
Tantia School of the Buddhists (31d century A. D.) : 
edited by Dr. B. Bhattacharyya, 1931, pp. 39+ 210 ... 

Jayakhyasamhita ( जयाख्यसंहिता ): an authoritative 

Paicaratra work of the 5th century A D.: edited by 
Pandit E, Kris hnamachat ya of Vadtal, with a Foreword 
by Dr, B. Bhattacfiairyya, 1931, pp. 78 F 47 +454 -~ 12-0 

Kavyalankarasdrasamgraha ( काव्याल्द्वारसारसडुड़ ) : ot 

Udbhata with the commentary, aro ally the. same 
as Udbhataviveka, of Rajanaka Filaka (11th century 
A, D.) : edited by K, S. Ramaswami Shastii, 1931, 
Dp. 48+ 62 ais "aus m -- 2-0 

Parananda Sutra ( पाँरानन्इसुत्र ): an ancient Tantric 

work of the Hindus in Sutia form : edited by Swami 
Trivikrama Tirtha, with a Foreword by Dr, B, Bhatta- 
charyya, 1931, pp. 30+ 106 ... oes .. 3-8 

69. Ahsan-uteTawarikh ( आइमसान-उन्-तवारिख ) : history 

of the Safawi Period of Persian History, 15th and 16th 
centuries, by Hasani-Rumlu : edited by C. N. Seddon, 
2 vols. (Persian text and translation in English ) 

vol. I, 1932, pp. 36 + 510; vol. 11, 1934, pp. 15 +301 19-8 
Padmananda Mahakavya ( पद्यानन्दमहाकाव्य ): giving the 
life-history of Rsabhadeva, the first Tirthankara of 
the Jainas, by Amarachandra Kavi of the 13th 
centnury : edited by H.R. Kapadia, 1932, pp.99 + 667 14-0 

S’abdaratnasamanvaya ( शब्दःत्नसमन्व॒थ ) : an interesting 
lexicon of the Nanartha class in Sanskrit, compiled 
by the Maratha King Sahaji of Tanjore: edited by 
Vitthala S'astri, with a Foreword by Dr. B. Bhatta- 

charyya, 1932, pp. 31 + 605 si iss P 
91, 104. S'aktisangama Tanira (शक्तिसङ्गसतन्त्रो : comprising 

four books on Kali, Tara, Sundari, and Chhinnamasta : 
edited by Dr. B Bhattacharyya, 4 vols, vol. I, 
EKalikhanda (कार्लीखण्ड) 1932, pp. 13 + 179 (Out of print;) 
vol. II, Tarakhanda (anmmvz)—T941, pp. 12-F 271; 1 

vol, III, Sundarikhanda (सुल्द्रीखण्ड), 1947, pp. 

15-4146. _ = E be sue -0 
Prajiapararaitas (प्रज्ञापामिता) $ commentaries on the 
Prajiaparamita, a Buddhist philosophical work: 
edited by Giuseppe Tucci, 2 vols, vol. I, Abhi- 
samayalankaraloka of Haribhadra, 1932, pp. 55 + 589 12-0 

Tarikh-i-Mubarakhshahi (तारिख-इ-मुबारशाही) con- 
temporary account of the kings of the Saiyyid Dynasty 
of Delhi : translated into English from original Persian 
by Kamal Krishna Basu, with a Foreword by Sir 
Jadunath Sarkar, 1932, pp. 13 + 299 **« - 7-8 

Siddhantabindu ( सिद्धान्तबिन्दु ) : on Vedanta philosophy 
by Madhusudana Sarasvati, with the commentary of 
Purusottama : edited by P. C. Divanji, 1933, 
PP» 142 + 93 + 306 eve ove - 11-0 



Rs. A, 

$5. lstasiddhi ( इट्रमिद्धि) : on Vedanta philosophy, by 
Vimukiatma, disciple of Avyavatmz, with che author's 
Own COnimentary : edited by MI Huavanna, 1933, 
pP. 36 + 697 sae i ७५ debes) 

66, 70, 73, 103. Shabara-Bhasya ( शावरभाएय ) on the 
Mimamsa Sutras of Jaimini: translated Into English 
by 101. Ganganath Jha, in 3 vols, 1933-1936, vol t, 

PP. 15 + 705; vol. 11, pp 20+ 708; vol 111, pp, 28 + 
1012, Index by Dr, U mesha Misma, 1915, pp. 6 + 29... 49-0 

57. Sanskrit Texts from Bali ( वालिद्रोपप्रत्था ): comprising 
religious and other texts recowered ftom the islands of 
Java and Bah: edited by Sylvain Levi, 1933 
PP. 35 t 112 iet 4 ML UT. 

7/1. Narayana S'ataka ( नारायणशनक्र ) : a devotional poem 
by Vidyakara, with the commentary of Pitambara : 
edited by Shrikant Sharma, 1935, pp. 16+ 91 ०० 2-0 

72. Rajadharma-Kaustubha ( राजवमंकरोस्तुभ ) : an elaborate 
5007 0 work on Rajadharma, by Anantadeva : edited 
by Kamala Krishna Smrtitirtha, 1935, pp. 30 + 506 ... 10-0 

74. Portuguese Vocables in Asiatic Languages ( qrama- 
शब्दकाश ): translated into English from Portuguese 

by A Soares, 1936, pp. 125+ 520  ... .. 12-0 

75. Nayakaratna ( नायकरत्न ): a commentary on the 
Nyayaratnamala of Parthasarathi Mis’ra, by Ramanuja 
of the Prabhakara School : edited by K. 5. Ramaswami 
Shastri, 1937, pp. 69 + 346 - m e) 4-8 

76. A Descriptive Catalogue of MSS. in the Jain Bhan- 
dars at Patian ( पत्तनभाण्डागारीय sequ): edited from 
the notes of the late C, D. Dalal by L, B, Gandhi, 
2 vols., vol. 1, 1937, pp. 72 +498 cos 8-0 

78. Ganitatilaka ( गणिततिलक ) : of S'ripati, with the com- 
mentary of  Simhatilaka, a non-Jain work on 
Arithmetic with a Jain commentary : edited by H. R 
Kapadia, 1937, pp. 81+ 116 -- - 4-0 

79. The Foreign Vocabulary of the Quran ( कुराणशब्दकोश ) 
showing the extent of borrowed words in the sacred 
text : compiled by Arthur Jeffery, 1938, pp. 15 +311 12-0 

80, 83. Tativasangraha ( तत्त्वसडंद ) : of s'antaraksita with 

the commentary of Kamalas‘jla: translated into English 
by Dr. Ganganath Jha, 2 vols,, vol. 1, 1937, pp. 8 + 739; 

vol. 11, 1939, pp. 12+ 854 e ३०२ ०० 37-0 

81. Hamsa-vilasa (हंसचिलास) : of Hamsa Mitthu : on 
mystic practices and worship: edited by Swami 
Trivikrama Tirtha and Hathibhai Shastri, 1937, 
pp. 13 + 331. T a p = 5-8 
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32. Suktimuktivall (aPagmadiy: on  Authology, — (m 

Jalhana,a contemporary of King निजात of the 

Northoru Yadava Denasiv (A. D. 1247): edited b E 

AKibhnamachairya, 1535. pp 66+ 463 + 85 

55. Krhasooth Smril (22° ara!) a reconstructed text 

of the now lost work of Brhaspati: edited by K. V. 

Ranvaswami Aij ९981, 1941, pp. 186+ 546 
86. Parama-Samhita (परमय RAT) an authoritative work 

of the Paficharatia system :edited by ७. Riishnaswaint 

“१1५ १11081, 1910, pp 45 + 208 + 230 "i 
87. Tattvopaplava (Az व): a masterly criticism of the 

opinions of ihe prevailing Philosophical Schools by 
1११1390: edited by Sukhalalji Sanghavı and R. C. 
Parikh, 1940, pp. 2) + 14+ - 

88, 105. Anekaniajayapataka (अनकान्तजयपताका)३ of. Haribh idra 

Suri (8th century A, D.) with his own commentary and 
Mppanaka by Munichandra, the Guiu of Vacideva 
Suri :edited by H. R. Kapadia, in 2 vols., vol 1. 1910, 
pp. 32+ 404; Vol. IL, 1947, pp. 128 + 3444+ 28 ~ 

89. S'astradipika (ATA पिका) : a well-known Mimainsa 

work: the ‘Varkapada translated into English by D. 
Venkatrannah, 1440; pp, 29 + 264 

90. Sekoddes'atika (सकाइशटाक[) : a Buddhist ritualistic 
work of Naropa describing the Abhiseka or the initiation 
of the disciple to the mystic told: edited by Di, Mario 
Carelli, 1941, pp. 35+ 78 

92, 98, 100, 161, 10 166, 110, 111, 112 krtyak upataru 

(कृत्यकल्पतरु): of Laksmidhara, Minister of Ning Govinda- 

candra of Kanauj; one of the earliest Law Digests: 
edited by K. V. Rangaswami Aiyangar, 12 vols., Vol. 1 
Brahmacari-kanda (व्रद्दाचारिकाण्ड), 1948, pp. 100 + 328, 

Rs. 11; vol. IY Siaddha—kanda (श्र। काण्ड), 1950, Ks. 15: 

vol. V, Dana-kanda (दानकाण्ड), 1941, pp. 16 + 129+ 415, 
Rs. 9; vol. VIII, Tirtha-vivecana-kanda (तीथविवचन- 

काण्ड), 1943, Pp. 92+ 301, Rs. 8; vol. III, Niyatakala- 
kanda (नियतकालकाण्ड), Rs. 19-5; vol. X, S'uddhi-kanda 
(शुद्धिकाण्ड) Ks 9-65 vol, XI Rajadhar ma-kanda 

(राजधर्मकाण्ड), 1944, pp. 95 +273, Rs. 10; vol. XII 
Grhastha-kanda (एइस्थकाण्ड), 1944, Pp. 20+ 132+ 512, 
Rs. 12; vol. XIV, Moksa-kanda ( मोक्षकाण्ड) 1945 

॥ 

Ks. . 

11-0 

15-0 

a 

Pp. 62 + 355, Rs. 12 rid 105-14 
93. Mladhavanala-Kamakandala ( साधवानलकामकन्दला ): a 

romance in old Western Rajasthani, by Ganapati 
a Kayastha from Amod: edited by M. R. Majumdar, 

in 2 vols, vol. I, 1942, pp. 13 + 5 + 509 e 
94. 'larkabhasa ( तकेभाषा ) :2 work on Buddhist Logic, by 

Moksakara Gupta of the Jagaddala monastery: edited 
with a Sanskrit commentary by Embar Krishna- 
macharya, 1942, pp. 7+ 114 -- -- e 

10-0 

2-0 
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५5.  Alamkaramahodadhi ( अळडट्टारमहाद्धि} : on Sanskrit 

Poetics composed by Narendraprabha Suri at the 
request of Minister Vastupala in 1226 A. D. : edited 
by L. B. Gandhi, 1942, pp. 45 + 418 (with 2 plates) 7-8 

97. 114. An Alphabetical List of १195, का the Oriental Insti- 
tuie, Baroda (प्रन्थनामपूची) : compiled fiom the exist- 

inp card catalogue by Raghavan Nambiyar, 2 vols., 
vols 1, 1942, pp. 12+ 742 Rs. 9-0, vol, Il, 1950 pp. 
12 + 743-1653 Rs. 27-8 es sae 2. 36-8 

J9. Vivada Cintamani (विवार्दचिन्तामणिः of Vacaspati Misra: 
an authoritative Smiti work on the Hindu Law of 
Inheritance : translated into English by Sir Ganganath 
Jha, 1943, pp. 284348 .. s w 10-4 

107. Pabcapadika (पश्चपादिका)£ the famous Vedanta work of 
Padmapada, a direct disciple of S’ankaracarya : trans- 
lated into English with copious notes and a detailed 
conspectus by the late D, Venkataramiah of Banga- 
lore, 1948, pp. 46+ 414  ... ss . 17-0 

109 Nispannayogavah (निष्पन्नयोगावढी) : describing 26 man- 
dalas or magic circles with full descriptions of more 
than 600 deities of the Buddhist pantheon, written by 
Abhayakaragupta of the Vikramas'ila monastery: edited 
by Dr, B. Bhattacharyya, 1949, pp. 90+9++16 = 7-0 

113. Hfetubindutikka (हतुबिन्दुटीका) : commentary of Arcata 
on the famous work of Dha:makirti on Buddhist logic: 
edited from a single MS, discovered at Pattan by 
Sukhalalji 9891120901, 1949 «+ s.. ०१ 11-0 

119% Madana Maharnava ( मदनमहाणव ) : a Smrti work 
principally dealing with the doctrine of Karmavipaka 
composed during tbe reign of Mandhata, son of 
Madanapala : edited by Embar Krishnamacharya and 
Raghavan Nambiyar ase et Shortly 

116. Dvadas'aranayacakra ( द्ादशारनयचक़्): an ancient 

polemical treatise of Mallavadi Suri,with a commentary 
by Simhasuri Gani; edited by Caturvijayaji and con. 
tinued after his death by L. B. Gandhi, vol. I. Shortly 

112) Aparajitaprecha ( अपराजितगच्छा ) ९ a voluminous work E 

on architecture and fine-arts: edited by P. A. Mankad. Shot 

118. Gurjararasavali ( गुजेररासावली ) : a collection of several 

old Gujarati Rasas: edited by B. K. Thakore, M. D, 

Desai, and M, C, Modi, Shortly 



1, 

4. 

5. 

6. 

IO 

Ii, BOOKS IN THE PRESS, 

Natyas’astra ( qama }: edited by M, Ramakishina 

Kavi, + vols., vol, III 

Krtyakalpataru (कृत्यकल्पतरु) of Laksmidhara, Minister 

of King Govindachandra of Kanauj: edited by & V 
Rangaswami AiyZmega:: Kandas, V yavahara and others 

Samret Siddhanta (सम्राटू्सिद्धान्त) : the well-known 
work on Astronomy of Jagannatha Pandit: critically 
edited with numerous diagrams by Kedar Nath, 
Rajjyotisi 

Dhurtasvami Bhasya onethe rauta Sutra of Apastamba 

edited by M. M. Chinnaswami Shastri, vol. J. 

Nitikalpataru (नीतिकल्पतह ) : the famous Niti work of 

Ksemendra : edited by Sardar K. M. Panjkkar. 

Rihla of Ibn Batuta: translated into English wi 
critical notes by Dr. Agha Mehdi. 

Trisastis‘alakapurusacaritra ( जिपश्शिलाकापुरुषचरित्र ) ot 
Hemacandra: translated into English by Dr. Helen 
Johnson, 5 vols., vol. iV 

Shivaji Charitra ( शिवाजीचरित्र ) : a Sanskrit account of 
King Sambhaji: edited by G. S. Sardesai. 

XII. BOORS UNDER PREPARATION. 

Paramananda Tantra ( परमानन्दतन्त्र) : an authoritative 
work of Hindu Tantric School, edited by H. O, Shastri 
of Lakhtar, Kathiawad, 

S'aktisanama Tantra ( afmaxaqaeq ) ६ comprising four 
books on Kali, Tara, Sundari, and Chhinnamasta : 
edited by Dr. B. Bhattacharyya, 4 vols; vol. IV 

INatyadarpana ( नाट्यदपंण ) : introduction in Sanskrit on 

the Indian drama, and an examination of the problems 
raised by the text, by L, B. Gandhi, 2 vols., vol II 

Krtyakalpataru ( क्त्यकल्पतरु ) : one of the earliest 
Nibandha works of Laksmidhara : edited by K. V. 
Rangaswami Alyangar, 14 vols., vols. VII, XIII 

A Descriptive Catalogue of MSS. in the Oriental 
Institute, Baroda ( बडोदाराजकी यमन्थसुची ) : compiled 
by the Library Staff, 12 vols, vol. III (Grhya 
and Dharma MSS.) . 

Manasollasa ( मानसोल्लास ) or Abhilasitarthacintamani : 
edited by G. K. Shrigondekar, 3 vols., vol. ILI, 

Mirat-i-Ahmadi : the Persian text translated into 
English by Dr. Syed Mujtaba Ali, 2 vols, 



10. 

11. 

13. 

i4. 

15. 

16. 

17. 

18. 

rer 

Chhakkammuvaeso( छक्कषम्मुवएसो १) २ an Apabhrarnsa work 
of the Jains containing didactic :eligious teachings : 
edited by L. B. Gandhi 

Anu Bhasya ( अणुभाप्य ) : a standard work of the 
suddhadvaita School: translated into English by G. H. 
Bhatt 

A Descriptive Catalogue of MSS. in the Jain Bhan- 
dars at Pattan ( पत्तनभाण्डागारीयमन्थसूची ): edited from 
the notes of the late C D. Dalal by* L. B, Gandhi 
 «Ols., vol, II 

Natyas’astra ( नाट्य Sia): of Bharata with the com- 

mentary of Abhinava Gupta : second :evised edition 
by K. S. Ramaswami Shastre, vol 

Natyas’astra ( arama): of Bharata with the com- 
mentary of Abhinava Gupta: edited by M. Rama- 
krishna Kavi, 4 vols., vol. LV, 

Paficam Mahatmya ( पश्चमीमाहात्मय ) : a Jain religious 
work : edited by Pandit L. B. Gandhi. 

Rasasan£raha : ( राससडुढ ) a collection of 14 old Gujarati 

Rasas, composed in the 15th and 16th centuries: 
edited by M, R. Majumdar. 

Parasikakosasangraha ( पारसीककोपसङह ) a collection 
of four Persian Sanskrit lexicons: edited by K. M, 
Zaveri and M. R. Majumdar. 

Kalacakra Tantra ( कालचक्रतन्च् ) : the first book of the 
Kalacakra School attached to the Mahayana System of 
Buddhism : edited by Dr. B. Bhattacharyya. 

Smrtisara ( eafaatz) : an interesting digest of Hindu 
Law : edited by Mahamahopadhyaya Dr, Umesha 
Mishra. 

Ramayana Bibliography : Prepared by J. S. Pade. m, a 

For further particulars please communicate 
with— 

THE DIRECTOR, 

Oriental Institute, Baroda. 
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HE GAEAWAD’S STUDIES IN RELIGION AND 

PHILOSOPHY 

4 

The Comparative Study of Religions: [Contents : 
I, the sources and nature of iellgious truth 11, super- 
natural beings, good and bad. 111, thesoul, its nature, 
Origin, and destin IV, sin and suffering, salvation 
and redemption. V, religious practices, VÍ, thecmo- 
tional attitude and religious ideals]: by Alban C. 
Widgery, MELA., 1322 = a us 

Goods and Bads : being the substance of a series of 
talks and discussions with H.H, the Maharaja Gackwad 
of Baroda [Contents : introduction. I, physical values 
II, intellectual values. IIJ sthetic values. IV, 
moral value, V, religious value. VI, the good life, its 
unity and attainment]: by Alban G. Widgery, M.A 
1920. (Library edition Rs, 5) - 

Immortality and other Essays : [Contents : I, Philo- 
sophy and life. 11, immortality, III, morality and 
religion. IV Jesus and modern culture. V, the 

- psychology of Christian motive. VIE, free Catholicism 
and non-Christian Religions. VII, Nietzsche and 
Tolstoi on Morality and Religion, VIII, Sir Oliver 
Lodge on science and religion. 1X, the value of con- 
fessions of faith. X, the idea of resurrection. XI 
religion and beauty. XII, religion and history 
XIII, principles of reform in religion] : by Alban G. 
Widgery, M.A., 1919. (Cloth. Rs. 3) vis ii 

Confutation of Atheism: a translation of the Hadis-i- 
Haiila or the tradition of the My:obalan Fruit ; trans- 
lated by Vali Mohammad Chhanganbhai Momin, 1918 

MISCELLANEOUS 

Conduct of Royal Servants : being a collecton of verses 
from the Viramitrodaya with their translations in 
English, Gujarati, and Marathi : by B, Bhattacharya 
M.A,, Ph.D . 

Prayas'chittamayukha (Marathi tr.) : by Ainapure 

Dighamikaya (Marathi tr. Pt. I: by 0. V, Rajwade 

Pas’ animate Pakashastra (in Marathi): by Ganga- 
nai ह m 

Nyayashastra (in Marathi): by M, K. Damle 

Gaekwad Cenotaphs: an account of the numerous 
cenotaphs dedicated to the past rulers of the Gaekwad 
family, by Mrs. Taramati Gupte, printed in art paper 
with numerous illustrations 

Studies in Ramayana: being an estimate of the life 
and life-work of the oldest and greatest of Indian poets 
Valmiki: by Dewan Bahadur K. 5. Ramaswami Shastri, 
1944 eon - bes 

Rs, ^, 

15-23 
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Selling Agents of ihe Gaekwad’s Oriental Series 

England 

Messrs. Luzac & Co., 46, Great Russell Street, London, 

W. G. I. | 

Messrs. Arthur Probsthain, 41, Great Russel Street 
Lozdon, W. C. I. 

Messrs. Deighton Bell &- Co., 13 -& 30, Timity Strect 
Cambridge. 

Calculta. 

Messrs. 'The Book Co , Ltd., 1/3, College Square. 

Messrs. Thacker Spink & Co., 3, Esplanade East. 

Benares City 

Chowkhamba Sanskrit Series Office, Post Box No. 8, 
Benares. 

Messrs. Braj Bhusan Das & Co., 40/5, Thathaii Bazar. 

Messrs. Motilal Kanarsidass, P. B. 75, Chowk. 

Bombay 

Messrs. Taraporevala & Sons, Kitab Mahal, Hornby 
Road. 

Messrs. Gopal Narayan & Co., Kalbadevi Road. 

Messrs. N. M. Tripathi & Co., Kalbadevi Road. 

Saraswati Pusiak Bhandar, Gulalwadi, Fort. 

Narayan Mulj Sanskrit Pustakalaya, 229,  Kalbadevi 
Road. 

Poona 2 

Oriental Book Agency, 15, Shukrawar Peth. 

Baroda 

N. C. Athavale, Bookseller, Raopura, 

DTI 
PATWA P PRESS, BARODKe 
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